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Αυστρία

- Φορείς µε άδεια να παρέχουν αερολιµενικές εγκαταστάσεις δυνάµει του Luftfahrtgesetz,

BGBl. Nr. 253/1957, όπως ισχύει εκάστοτε.

Πορτογαλία

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., που συστάθηκε δυνάµει του Decreto - Lei nº 404/98,

της 18ης ∆εκεµβρίου 1998,

- NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P, που συστάθηκε δυνάµει

του Decreto - Lei nº 404/98, της 18ης ∆εκεµβρίου 1998,

- ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., που συστάθηκε δυνάµει του

Decreto - Lei nº 453/91, της 11ης ∆εκεµβρίου 1991.

Φινλανδία

- Οι αερολιµένες που διευθύνονται από τον φορέα «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» ή από

δηµοτική ή δηµόσια επιχείρηση, δυνάµει του ilmailulaki / luftfartslagen (281/1995).
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Σουηδία

- Κρατικοί αερολιµένες που διευθύνονται σύµφωνα µε το luftfartslagen (1957:297).

- Ιδιωτικοί αερολιµένες που λειτουργούν βάσει άδειας εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τον εν

λόγω νόµο, όταν η άδεια αυτή τηρεί το κριτήριο του άρθρου 2, παράγραφος 3 της οδηγίας.

Ηνωµένο Βασίλειο

- Οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιµοποιεί µια γεωγραφική περιοχή µε σκοπό

την παροχή εγκαταστάσεων αερολιµένα ή άλλου τερµατικού σταθµού σε αεροµεταφορείς.

- Φορέας εκµετάλλευσης αερολιµένα, κατά την έννοια της Airports Act του 1986, που έχει

τη διαχείριση αερολιµένα ο οποίος υπόκειται σε οικονοµικό κανονισµό δυνάµει του

Μέρους IV του εν λόγω Act.

- Φορέας εκµετάλλευσης αερολιµένα κατά την έννοια της Airports Act του 1986 που έχει τη

διαχείριση αερολιµένα, ο οποίος υπόκειται σε οικονοµικό κανονισµό δυνάµει του Μέρους

IV της εν λόγω Act.

- Highland and Islands Airports Limited

- Φορέας εκµετάλλευσης αερολιµένα, κατά την έννοια του Airports (Northern Ireland)

Order, 1994.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Α) ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οδηγία 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου

1998, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 1

Β) ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ∆ΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου

1996, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 2

Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

-

∆) ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-

                                                
1 ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1.
2 ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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Ε) ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

-

ΣΤ) ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου

1997. σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών

ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 1

Ζ) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ

Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994,

για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής

υδρογονανθράκων 2

Η) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

-

                                                
1 ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/39/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 5.7.2002, σ. 21).
2 ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.
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Θ) ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ

-

Ι) ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

-

______________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) 1

NACE 2
Tίτλος ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Kωδικός CPV
Τµήµα Οµάδα Τάξη Περιγραφή Σηµειώσεις
45 Κατασκευές Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει :

νέες κατασκευές, ανακαίνιση
και κανονικές επισκευές

45000000

45.1 Προετοιµασία
εργοταξίου

45100000

45.11 Κατεδάφιση
κτιρίων και
εκτέλεση
χωµατουργικών
εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
- αποξήλωση ή κατεδάφιση

κτιρίων και άλλων
κατασκευών

- εκκαθάριση εργοταξίων
- χωµατουργικά έργα :
εκσκαφές, επιχωµατώσεις,
χωροστάθµιση και ισοπέδωση
εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων,
αποµάκρυνση βράχων,
ανατινάξεις κτλ.
- Προπαρασκευή

εργοταξίων ορυχείων :
αποµάκρυνση
υπερφορτίσεων και λοιπές
εργασίες αξιοποίησης και
προετοιµασίας γηπέδων
και χώρων
εκµετάλλευσης ορυχείων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει
επίσης :
- αποστράγγιση εργοταξίων
- αποστράγγιση αγροτικών

ή δασωδών εκτάσεων

45110000

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

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

στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ
L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 761/93 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1).
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45.12 ∆οκιµαστικές
γεωτρήσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
- δοκιµαστικές διατρήσεις
και γεωτρήσεις καθώς και
πυρηνοληψία για
κατασκευαστικούς,
γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή
παρόµοιους σκοπούς
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
- γεώτρηση φρεατίων

άντλησης πετρελαίου ή
φυσικού αερίου,
βλέπε 11.20

- γεώτρηση φρεατίων
ύδατος, βλέπε 45.25

- διάνοιξη φρεατίων,
βλέπε 45.25

- αναζήτηση κοιτασµάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου,
γεωφυσική, γεωλογική και
σεισµική έρευνα, βλέπε 74.20

45120000

45.2 Κατασκευή πλήρων
κτιρίων και τεχνικών
έργων ή µερών τους·
έργα πολιτικού
µηχανικού

45200000
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45.21 Κατασκευή κτιρίων
και τεχνικών έργων
πολιτικού µηχανικού

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

45210000
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45.22 Κατασκευή
επικαλύψεων και
πλαισίων στέγης

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Κατασκευή στεγών
Τοποθέτηση στεγών
Στεγάνωση στεγών και
εξωστών

45220000

45.23 Κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων,
οδών, αεροδροµίων
και αθλητικών
εγκαταστάσεων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων, οδών
αστικού και υπεραστικού
δικτύου, άλλων αµαξιτών
οδών και πεζοδρόµων
Κατασκευή σιδηροδροµικών
έργων
Κατασκευή διαδρόµων
αεροδροµίων
Εργασίες κατασκευής (εκτός
από κτίρια) σταδίων,
κολυµβητηρίων,
γυµναστηρίων, γηπέδων τένις,
γηπέδων γκολφ και λοιπών
αθλητικών εγκαταστάσεων
∆ιαγράµµιση οδικών
επιφανειών και χώρων
στάθµευσης αυτοκινήτων
Η τάξη αυτή δεν
περιλαµβάνει :
προκαταρκτικά χωµατουργικά
έργα, βλέπε 45.11

45230000

45.24 Κατασκευή
υδραυλικών και
λιµενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Κατασκευή :
Υδάτινων οδών, λιµενικών και
ποτάµιων έργων, λιµένων
σκαφών αναψυχής (µαρίνες),
κλεισιάδων κτλ.
Φραγµάτων και αναχωµάτων
Βυθοκορήσεις
Υποβρύχια έργα

45240000
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45.25 Εκτέλεση λοιπών
κατασκευαστικών
εργασιών ειδικής
φύσης

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Κατασκευαστικές δραστηριότητες που
εξειδικεύονται σε τοµέα κοινό σε
διάφορα είδη κατασκευών και που
απαιτούν ειδικευµένο προσωπικό ή
εξοπλισµό :
Κατασκευή θεµελιώσεων,
περιλαµβανοµένης και της έµπηξης
πασσάλων
Γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων
ύδατος, εκσκαφή φρεάτων
Ανέγερση µη ιδιοκατασκευασµένων
χαλύβδινων στοιχείων
Κάµψη χάλυβα
Τοποθέτηση τούβλων και δόµηση
λίθων
Ανέγερση και αποξήλωση ικριωµάτων
και εξεδρών εργασίας,
περιλαµβανοµένης της ενοικίασης
ικριωµάτων και εξεδρών εργασίας
Ανέγερση καπνοδόχων και
βιοµηχανικών κλιβάνων
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
ενοικίαση ικριωµάτων χωρίς την
ανέγερση και την αποξήλωσή τους,
βλέπε 71.32

45250000

45.3 Εγκαταστάσεις
παροχών σε κτίρια

45300000

45.31 Καλωδιώσεις και
ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές :
Ηλεκτρικών καλωδιώσεων και
εξαρτηµάτων
Συστηµάτων τηλεπικοινωνίας
Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρµανσης
Οικιακών κεραιών και σηµατοληπτών
Συστηµάτων συναγερµού πυρκαγιάς
Συστηµάτων αντιδιαρρηκτικού
συναγερµού
Ανελκυστήρων και κυλιοµένων
κλιµάκων
Αλεξικεραύνων κτλ.

45310000
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45.32 Μονώσεις Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Εργασίες θερµοµόνωσης,
ηχοµόνωσης ή µόνωσης κατά
των δονήσεων σε κτίρια ή άλλα
κατασκευαστικά έργα
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
στεγανοποίηση στεγών και
εξωστών, βλέπε 45.22

45320000

45.33 Υδραυλικές
εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Εγκατάσταση σε κτίρια και
άλλες κατασκευές :
Υδραυλικού εξοπλισµού και
ειδών υγιεινής
Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
Εξοπλισµού και αεραγωγών
θέρµανσης, εξαερισµού, ψύξης
ή κλιµατισµού
Συστηµάτων καταιονισµού
(σπρίνκλερ)
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
εγκατάσταση και επισκευή
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρµανσης, βλέπε 45.31

45330000

45.34 Λοιπές εγκαταστάσεις
παροχών σε κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Εγκατάσταση συστηµάτων
φωτισµού και σηµατοδότησης
οδών, σιδηροδρόµων,
αεροδροµίων και λιµένων
Εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες
κατασκευές εξαρτηµάτων και
µόνιµων προσαρτηµάτων που
δεν κατατάσσονται αλλού

45340000

45.4 Αποπεράτωση κτιρίων 45400000
45.41 Επιχρίσεις κονιαµάτων Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :

Επίχριση σε κτίρια ή άλλες
κατασκευές εσωτερικών και
εξωτερικών γυψοκονιαµάτων ή
γυψοµαρµαροκονιαµάτων
(στόκου), περιλαµβανοµένων
και των λεπτών σανίδων που
χρησιµοποιούνται ως βάση για
το κονίαµα

45410000
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45.42 Ξυλουργικές εργασίες Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
Τοποθέτηση µη
ιδιοκατασκευασµένων θυρών,
παραθύρων, πλαισίων για θύρες
και παράθυρα, εξοπλισµένων
κουζινών, κλιµακοστασίων,
εξοπλισµού καταστηµάτων και
συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα
υλικά
Εσωτερικά τελειώµατα όπως
οροφές, ξύλινες επενδύσεις
τοίχων, κινητά χωρίσµατα κτλ.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
διάστρωση παρκέτων και άλλων
ξύλινων επενδύσεων δαπέδων,
βλέπε 45.43

45420000

45.43 Επενδύσεις δαπέδων
και τοίχων

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

45430000

45.44 Χρωµατισµοί και
τοποθέτηση
υαλοπινάκων

Η τάξη αυτή περιλαµβάνει :
εσωτερικοί και εξωτερικοί
χρωµατισµοί κτιρίων
χρωµατισµοί έργων πολιτικού
µηχανικού
τοποθέτηση υαλοπινάκων,
καθρεπτών κτλ.
Η τάξη αυτή δεν περιλαµβάνει :
τοποθέτηση παραθύρων,
βλέπε 45.42

45440000
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45.45 Λοιπές εργασίες
αποπεράτωσης
κτιρίων

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

45450000

45.5 Εκµίσθωση
εξοπλισµού
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων, µαζί
µε το χειριστή

45500000

45.50 Εκµίσθωση
εξοπλισµού
κατασκευών ή
κατεδαφίσεων, µαζί
µε τον χειριστή

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

45500000

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου,

τηλετυπίας και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύµβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτοµα µε

ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραµµάτων

απασχόλησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν

πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο ή για δυναµικό σύστηµα αγορών)

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήµατος XVI A ή XVI B και

περιγραφή της υπηρεσίας (αριθµός(-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά,

χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή για συνδυασµό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.
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5. Για τις συµβάσεις προµηθειών και έργων :

(α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθµός (-οί) αναφοράς στην

ονοµατολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για

περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσµία, η οποία

τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθµός

των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων

που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό

χρονοδιάγραµµα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισµού για τα ζητούµενα προϊόντα

ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου

(αριθµός (-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

(β) Αναφορά της δυνατότητας ή µη των προµηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για

µερικές και/ή για όλες τις ζητούµενες προµήθειες.

Εάν, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, το έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα,

αναφορά των τµηµάτων κατά τάξη µεγέθους και της δυνατότητας υποβολής

προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τµήµατα.

(γ) Για τις συµβάσεις έργων : πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην

περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση µελετών.

6. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών :

(α) Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως

οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει

δυνατόν, η προσωρινή προθεσµία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω

δικαιωµάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθµός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση

σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να

αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών

προκηρύξεων διαγωνισµού για τις ζητούµενες υπηρεσίες.
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(β) Να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νοµοθετικών,

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία.

(γ) Μνεία των σχετικών νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

(δ) Να διευκρινίζεται κατά πόσον τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώνουν τα ονόµατα και τα

επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών.

(ε) Να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών µπορούν να υποβάλλουν προσφορά

για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών.

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών)

επιτρέπεται ή όχι.

8. Προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν,

προθεσµία έναρξης.

9.(α) ∆ιεύθυνση στην οποία µπορούν να ζητούνται τα έγγραφα της σύµβασης και τα

συµπληρωµατικά έγγραφα.

(β) Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και των λεπτοµερειών καταβολής του ποσού που

απαιτείται για τη χορήγηση των παραπάνω εγγράφων.
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10.(α) Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών 

προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναµικού συστήµατος αγοράς.

(β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

(γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

11.(α) Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των

προσφορών.

(β) Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις.

13. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής και/ή αναφορά των σχετικών κανονιστικών

διατάξεων.

14. Κατά περίπτωση, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία

οικονοµικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση.

15. Ελάχιστοι όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονοµικός

φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση.
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16. Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσµεύεται από την προσφορά του.

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρµογή της σύµβασης.

18. Κριτήρια, προβλεπόµενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύµβασης :

«χαµηλότερη τιµή» ή «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που

συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά καθώς και η στάθµιση των

κριτηρίων αυτών ή, ενδεχοµένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται,

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαµβάνονται στην πρόσκληση

για υποβολή προσφορών.

19. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της

δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η

σύµβαση.

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

περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών

ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής από την οποία είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι πληροφορίες

αυτές.

21. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

22. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων).

23. Άλλες σχετικές πληροφορίες.
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Β. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου,

τηλετυπίας και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύµβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτοµα µε

ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραµµάτων απασχόλησης

ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν

πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο).

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήµατος XVIΙ A ή XVIΙ B και περιγραφή της

υπηρεσίας (αριθµός (-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία.

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά,

χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή για συνδυασµό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.
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5. Για τις συµβάσεις προµηθειών και έργων :

(α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθµός (-οί) αναφοράς στην

ονοµατολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για περαιτέρω

ανάθεση συµβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσµία η οποία τάσσεται για την

άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθµός των τυχόν παρατάσεων.

Σε περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν,

να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών

προκηρύξεων διαγωνισµού για τα ζητούµενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των

υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (αριθµός (-οί) αναφοράς στην

ονοµατολογία).

(β) Αναφορά της δυνατότητας ή µη των προµηθευτών να υποβάλουν προσφορά για µερικές ή/και

για όλες τις ζητούµενες προµήθειες.

Εάν, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, το έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα,

αναφορά των τµηµάτων κατά τάξη µεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για

ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τµήµατα.

(γ) Για τις συµβάσεις έργων : πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην

περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση µελετών.
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6. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών :

(α) Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε

δικαιώµατα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή

προθεσµία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαιρέσεως καθώς

και ο αριθµός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή

συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό

χρονοδιάγραµµα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισµού για τις ζητούµενες υπηρεσίες.

(β) Να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νοµοθετικών,

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία.

(γ) Μνεία των σχετικών νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

(δ) Να διευκρινίζεται αν τα νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να δηλώσουν τα ονόµατα και τα

επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των

υπηρεσιών.

(ε) Να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών µπορούν να υποβάλλουν προσφορά

για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών.
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7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών)

επιτρέπεται ή όχι.

8. Προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν,

προθεσµία έναρξης.

9. Κατά περίπτωση, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί µια κοινοπραξία

προµηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση.

10.(α) Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής.

(β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

(γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

11. Καταληκτική ηµεροµηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις.

13. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής και/ή παραποµπή στις σχετικές κανονιστικές

διατάξεις.

14. Πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του οικονοµικού φορέα και ελάχιστοι όροι

οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί.
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15. Κριτήρια, προβλεπόµενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύµβασης :

«χαµηλότερη τιµή» ή «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που

συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά καθώς και η στάθµιση των

κριτηρίων αυτών ή, ενδεχοµένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται,

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαµβάνονται στην πρόσκληση

για υποβολή προσφορών.

16. Ενδεχοµένως, ιδιαίτεροι όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης.

17. Ενδεχοµένως, τα στοιχεία της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της

δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η

σύµβαση.

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

περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών

ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

ηλεκτρονική διεύθυνση του τµήµατος από το οποίο είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι πληροφορίες

αυτές.

19. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

20. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων).

21. Άλλες σχετικές πληροφορίες.
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Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου,

τηλετυπίας και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύµβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτοµα µε

ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραµµάτων απασχόλησης

ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν

πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο).

Κατηγορία υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήµατος XVIΙ A ή XVIΙ Β και περιγραφή της

υπηρεσίας (αριθµός (-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά,

χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή για συνδυασµό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.
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5. Για τις συµβάσεις προµηθειών και έργων :

(α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθµός(-οί) αναφοράς στην

ονοµατολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώµατα προαιρέσεως για περαιτέρω

ανάθεση συµβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσµία, η οποία τάσσεται για την

άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθµός των τυχόν παρατάσεων.

Σε περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν,

να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών

προκηρύξεων διαγωνισµού για τα ζητούµενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των

υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (αριθµός (-οί) αναφοράς στην

ονοµατολογία).

(β) Αναφορά της δυνατότητας ή µη των προµηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για µερικές

και/ή για όλες τις ζητούµενες προµήθειες.

Εάν, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, το έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα,

αναφορά των τµηµάτων κατά τάξη µεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για

ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τµήµατα.

(γ) Για τις συµβάσεις έργων : πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην

περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση µελετών.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ DG C II    EL

6. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών :

(α) Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που παρέσχονται. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε

δικαιώµατα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή

προθεσµία, η οποία τάσσεται, για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαιρέσεως καθώς

και ο αριθµός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή

συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό

χρονοδιάγραµµα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισµού για τις ζητούµενες υπηρεσίες.

(β) ∆ιευκρινίσατε κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει νοµοθετικών,

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία.

(γ) Μνεία των εν λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων.

(δ) ∆ιευκρινίσατε κατά πόσον τα νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να δηλώνουν τα ονόµατα

και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των

υπηρεσιών.

(ε) ∆ιευκρινίσατε κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για

µέρος των υπηρεσιών.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ DG C II    EL

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών)

επιτρέπεται ή όχι.

8. Προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν,

προθεσµία έναρξης.

9. Κατά περίπτωση, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί µια κοινοπραξία

προµηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση.

10.(α) Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής.

(β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

(γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

11. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.

12. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής και/ή παραποµπή στις σχετικές κανονιστικές

διατάξεις.
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13. Πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του οικονοµικού φορέα και ελάχιστοι όροι

οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που αυτός πρέπει να πληροί.

14. Κριτήρια, προβλεπόµενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύµβασης :

«χαµηλότερη τιµή» ή «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που

συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά καθώς και η στάθµιση των

κριτηρίων αυτών ή, ενδεχοµένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται,

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαµβάνονται στην πρόσκληση

για υποβολή προσφορών.

15. Κατά περίπτωση, ονόµατα και διευθύνσεις των οικονοµικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί

από τον αναθέτοντα φορέα.

16. Κατά περίπτωση, ηµεροµηνία(-ες) προηγούµενων δηµοσιεύσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρµογή της σύµβασης.

18. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της

δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η

σύµβαση.
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19. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά

περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών

ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι

πληροφορίες αυτές.

20. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

21. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων).

22. Άλλες σχετικές πληροφορίες.
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∆. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 1

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

2. Επωνυµία και ηλεκτρονική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

3. Επανάληψη δηµοσίευσης προκήρυξης διαγωνισµού στο δυναµικό σύστηµα αγορών.

4 Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά

έγγραφα σχετικά µε το δυναµικό σύστηµα αγορών.

5. Αντικείµενο της σύµβασης  : περιγραφή µε αριθµό(-ούς) αναφοράς της ονοµατολογίας

«CPV» και ποσότητα ή έκταση της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί.

6. Προθεσµία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.

________________________

                                                
1 Για την αποδοχή στο σύστηµα, µε στόχο να καταστεί εν συνεχεία δυνατή η συµµετοχή σε

διαγωνισµό της συγκεκριµένης σύµβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου, τηλετύπου και

τηλεοµοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύµβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτοµα µε

ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραµµάτων απασχόλησης

ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

3. Σκοπός του συστήµατος προεπιλογής (περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων ή

κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο συµβάσεων µέσω του συστήµατος -

αριθµός (-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

4. Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονοµικοί φορείς για την προεπιλογή τους βάσει του

συστήµατος και µέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.

Στις περιπτώσεις όπου η περιγραφή των εν λόγω όρων και µεθόδων ελέγχου είναι εκτενής και

βασίζεται σε έγγραφα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, αρκεί

περιληπτική αναφορά των κυριότερων προϋποθέσεων και µεθόδων καθώς και παραποµπή στα

σχετικά έγγραφα.

5. Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει το σύστηµα προεπιλογής και διατυπώσεις για την

ανανέωσή του.
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6. Μνεία του γεγονότος ότι η προκήρυξη χρησιµοποιείται ως µέσο έναρξης διαγωνισµού.

7. ∆ιεύθυνση όπου µπορούν να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες και τεκµηρίωση σχετικά µε

το σύστηµα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο σηµείο 1).

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

περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών

ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι

πληροφορίες αυτές.

9. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόµενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η

ανάθεση της σύµβασης : «χαµηλότερη τιµή» ή «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

καθώς και η στάθµιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχοµένως, η σειρά σπουδαιότητας των

κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν

περιλαµβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγµάτευση.

10. Ενδεχοµένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV Α

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Όνοµα, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου, τηλετύπου και

τηλεοµοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα ή της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να λαµβάνονται

πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

2.(α) Για τις συµβάσεις προµηθειών : είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή των προς 

προµήθεια ειδών (αριθµός(-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

(β) Για τις συµβάσεις έργων : φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρακτηριστικά του 

έργου ή των τµηµάτων που το απαρτίζουν (αριθµός(-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

(γ) Για τις συµβάσεις υπηρεσιών : υπολογιζόµενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεµία 

από τις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XVI A

(αριθµός(-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

3. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της δηµοσίευσης

της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή».
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4. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων).

5. Ενδεχοµένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ

XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ

ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να εκδηλώνουν να στον

αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συµβάσεις.

7. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύµβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτοµα µε

ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραµµάτων απασχόλησης

ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

8. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς ή προς

διαπραγµάτευση.

9. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του έργου ή

κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του Παραρτήµατος XVΙI A και περιγραφή· αναφέρατε,

ενδεχοµένως, εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε

δικαιώµατα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και η προσωρινή προθεσµία η οποία

τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων καθώς και ο αριθµός των τυχόν παρατάσεων.

Σε περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν,

αναφέρατε επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών προκηρύξεων

διαγωνισµού.
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10. Αναφέρατε κατά πόσον πρόκειται για αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-

πώληση ή και για συνδυασµό αυτών.

11. Προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν,

προθεσµία έναρξης.

12. ∆ιεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον

τους γραπτώς.

Τελική ηµεροµηνία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

13. Όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονοµικές και τεχνικές εγγυήσεις που

πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση.

14.(α) Προσωρινή ηµεροµηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης

της σύµβασης ή των συµβάσεων.

(β) Είδος της διαδικασίας ανάθεσης που χρησιµοποιείται (κλειστή ή µε διαπραγµάτευση).

(γ) Ύψος και τρόπος καταβολής οιουδήποτε ποσού απαιτούµενου για τη χορήγηση τεκµηρίωσης

σχετικά µε την ανάθεση.
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15. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης ή των

συµβάσεων.

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

περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών

ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι

πληροφορίες αυτές.

17. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόµενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η

ανάθεση της σύµβασης : «χαµηλότερη τιµή» ή «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

καθώς και η στάθµιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχοµένως, η σειρά σπουδαιότητας των

κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν

περιλαµβάνονται ούτε στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο

47, παράγραφος 5 ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγµάτευση.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ»

ΠΟΥ ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

2. Επωνυµία του αναθέτοντος φορέα.

3. ∆ιεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο ∆ιαδίκτυο (URL).

4. Αριθµός (-οί) αναφοράς της ονοµατολογίας CVP.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ι. Πληροφορίες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1.

1. Όνοµα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

2. Είδος της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες και αριθµός (-οί) αναφοράς στην

ονοµατολογία· αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο).

3. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, έργων ή

των παρεχοµένων υπηρεσιών.

4.(α) Μορφή της προκήρυξης διαγωνισµού (προκήρυξη για την ύπαρξη διαδικασίας προεπιλογής,

περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, πρόσκληση υποβολής προσφορών).

(β) Στοιχεία της δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων.

(γ) Εάν πρόκειται για συµβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού,

µνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 40, παράγραφος 3 ή του άρθρου 32.

                                                
1 Τα στοιχεία των σηµείων 6, 9 και 11 θεωρούνται µη δηµοσιεύσιµα εφόσον ο αναθέτων

φορέας κρίνει ότι η δηµοσίευσή τους θίγει ευαίσθητο εµπορικό συµφέρον.
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5. ∆ιαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή ή µε διαπραγµάτευση).

6. Αριθµός προσφορών που ελήφθησαν.

7. Ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης.

8. Αντίτιµο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 39, παράγραφος 3,

στοιχείο ι).

9. Όνοµα και διεύθυνση των οικονοµικών φορέων.

10. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν η σύµβαση αποτέλεσε ή µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο

υπεργολαβίας.

11. Αντίτιµο που καταβλήθηκε ή αντίτιµο της υψηλότερης και της χαµηλότερης προσφοράς που

ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύµβασης.

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

περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών

ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

ηλεκτρονική διεύθυνση του τµήµατος από το οποίο είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι πληροφορίες

αυτές.

13. Προαιρετικές πληροφορίες :

- αξία και τµήµα της σύµβασης το οποίο µπορεί να ανατίθεται µε υπεργολαβία σε τρίτους,

- κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης.
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ΙΙ. Πληροφορίες που δεν προορίζονται για δηµοσίευση

14. Αριθµός ανατεθεισών συµβάσεων (σε περίπτωση που µια ανάθεση έχει γίνει σε

περισσότερους του ενός προµηθευτές).

15. Αξία κάθε ανατεθείσας σύµβασης.

16. Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας και, στη

δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα).

17. Κριτήριο ανάθεσης που χρησιµοποιείται (η περισσότερο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά, ή η χαµηλότερη τιµή).

18. Η σύµβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά, σύµφωνα

µε το άρθρο 36, παράγραφος 1.

19. Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν υπερβολικά χαµηλές σύµφωνα µε το

άρθρο 57.

20. Ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης από τον αναθέτοντα φορέα.

21. Στην περίπτωση συµβάσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα XVIΙ B,

συγκατάθεση του αναθέτοντος φορέα για τη δηµοσίευση της γνωστοποίησης (άρθρο 42,

παράγραφος 4).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ Α1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31

Κατηγορίες
Αριθ.

Ονοµασία των
υπηρεσιών

Αριθµός αναφοράς
CPC 2

Αριθµός αναφοράς CPV

1 Υπηρεσίες συντήρησης
και επισκευών

6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000,
50111110, 50112000, 50112100,
50112110, 50112111, 50112120,
50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000,
50114100, 50114200, 50115000,
50115100, 50115200, 50116000,
50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510,
50116600, 50117000, 50117100,
50117200, 50117300, 50118000,
50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500,
50200000, 50210000, 50211000,
50211100, 50211200, 50211210,
50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000,
50221000, 50221100, 50221200,
50221300, 50221400, 50222000,
50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000,
50230000, 50231000, 50231100,
50232000, 50232100, 50232200,
50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000,
50244000, 50245000, 50246000,
50246100, 50246200, 50246300,
50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000,
50333000, 50333100, 50333200,
50334000, 50334100, 50334110,
50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400,
50340000, 50341000, 50341100,
50341200, 50342000, 50343000,
50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000,
50411100, 50411200, 50411300,

                                                
1 Σε περίπτωση διισταµένων ερµηνειών µεταξύ CPV και CPC, εφαρµόζεται η ονοµατολογία CPC.
2 Ονοµατολογία CPC (προσωρινή µορφή), που χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό του πεδίου

εφαρµογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών.
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50411400, 50411500, 50412000,
50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100,
50421200, 50422000, 50430000,
50431000, 50432000, 50433000,
50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000,
50514000, 50514100, 50514200,
50530000, 50531000, 50531100,
50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100,
50532200, 50532300, 50532400,
50800000, 50810000, 50820000,
50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000,
50850000, 50860000, 50870000,
50880000, 50881000, 50882000,
50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120,
50911130, 50911200, 50911210,
50911220, 50912100, 50913100,
50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000,
50914100, 50914200, 50914300,
50914400, 50914500, 50914600,
50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000,
50930000, 50931000, 50931100,
50931200, 50931300, 50931400,
50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000,
50940000, 50941000, 50942000,
50951000, 50952000, 50952100,
50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000,
50961100, 50961110, 50961200,
50962000, 50970000, 50971000,
50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200,
50973300, 50973400, 50974000,
50974100, 50974200, 50974300,
50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100,
50976200, 74732000, 74732100,
74741000, 74742000, 74743000

2 Υπηρεσίες χερσαίων
µεταφορών 1,

712 (πλην 71235)
7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000,
60112100, 60112200, 60112300,

                                                
1 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18.
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συµπεριλαµβανοµένων των
υπηρεσιών θωρακισµένων
οχηµάτων και των υπηρεσιών
ταχείας αποστολής εγγράφων
ή µικροδεµάτων,
εξαιρούµενης της µεταφοράς
ταχυδροµικής αλληλογραφίας

60113000, 60113100, 60113310,
60113400, 60114000, 60115000,
60115100, 60115110, 60116000,
60116100, 60116200, 60116300,
60122110, 60122120, 60122130,
60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100,
60123200, 60123300, 60123400,
60123500, 60123600, 64120000,
64121000, 64122000, 74612000

3 Υπηρεσίες εναέριων
µεταφορών : µεταφορά
επιβατών και εµπορευµάτων,
εξαιρούµενης της µεταφοράς
ταχυδροµείου

73 (πλην 7321) 62110000, 62122000, 62210000,
62230000, 62300000

4 Χερσαία 1 και εναέρια
µεταφορά ταχυδροµικής
αλληλογραφίας

71235, 7321 62121000

5 Τηλεπικοινωνιακές
 υπηρεσίες

752 64200000, 64210000, 64211000,
64212000, 64213000, 64214000,
64214200, 64216000, 64216100,
64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210,
64216300, 64221000, 64222000,
64223000, 64224000, 64225000,
64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες :
α) υπηρεσίες ασφαλίσεων
β) τραπεζικές και

επενδυτικές υπηρεσίες 2

ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000,
66120000, 66130000, 66140000,
66200000, 66300000, 66310000,
66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000,
66317000, 66320000, 66321000,
66330000, 66331000, 66332000,
66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18.
2 Με εξαίρεση τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση

και τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων. Εξαιρούνται επίσης οι συµβάσεις που
συνίστανται σε απόκτηση ή µίσθωση, µε οποιαδήποτε χρηµατοδοτικά µέσα, γης, υφισταµένων
κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή των δικαιωµάτων επ� αυτών· ωστόσο, οι συµβάσεις
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν από ή µετά τη σύµβαση
απόκτησης ή µίσθωσης, υπό οιαδήποτε µορφή, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας.
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66340000, 66341000, 66342000,
66343000, 66343100, 66343200,
66350000, 66360000, 66370000,
66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000,
66382000, 66383000, 66384000,
67200000, 67210000, 67211000,
67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000,
67251000, 67260000

7 Υπηρεσίες πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες

84 50310000, 50311000, 50311400,
50312000, 50312100, 50312110,
50312120, 50312200, 50312210,
50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410,
50312420, 50312500, 50312510,
50312520, 50312600, 50312610,
50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000,
50320000, 50321000, 50322000,
50323000, 50323100, 50323200,
50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000,
72120000, 72130000, 72140000,
72150000, 72200000, 72210000,
72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100,
72222200, 72222300, 72223000,
72224000, 72224100, 72224200,
72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000,
72232000, 72240000, 72241000,
72243000, 72245000, 72246000,
72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200,
72254000, 72254100, 72260000,
72261000, 72262000, 72263000,
72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000,
72310000, 72311000, 72311100,
72311200, 72311300, 72312000,
72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000,
72317000, 72319000, 72320000,
72321000, 72510000, 72511000,
72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300,
72520000, 72521000, 72521100,
72540000, 72541000, 72541100,
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72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000

8 Υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης 1

85 63368000, 73000000, 73100000,
73110000, 73111000, 73112000

9 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού
ελέγχου και τήρησης λογιστικών
βιβλίων

862 74121000, 74121100, 74121110,
74121112, 74121113, 74121120,
74121200, 74121210, 74121220,
74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και
δηµοσκοπήσεων

864 74130000, 74131000, 74131100,
74131110, 74131120, 74131121,
74131130, 74131200, 74131300,
74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100,
74423110

                                                
1 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσµατα των οποίων

ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς
του, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας ανταµείβεται εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα.
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11 Υπηρεσίες παροχής
συµβουλών διοίκησης
επιχειρήσεων 1 και συναφείς
υπηρεσίες

865, 866 73200000, 73210000, 73220000,
73300000, 74121111, 74141000,
74141100, 74141110, 74141200,
74141300, 74141400, 74141500,
74141510, 74141600, 74141610,
74141620 74141700, 74141800,
74141900, 74142200, 74150000,
74871000, 90311000, 93620000,

12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα·
υπηρεσίες µηχανικού και
ολοκληρωµένες συναφείς
υπηρεσίες παροχής
επιστηµονικών και τεχνικών
συµβουλών· υπηρεσίες
τεχνικών δοκιµών και
αναλύσεων

867 72242000, 72244000, 74142300,
74142310, 74220000, 74221000,
74222000, 74223000, 74224000,
74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120,
74231130, 74231200, 74231300,
74231310, 74231320, 74231400,
74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540,
74231600, 74231700, 74231710,
74231720, 74231721, 74231800,
74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200,
74232210, 74232220, 74232230,
74232240, 74232300, 74232310,
74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100,
74233200, 74233300, 74233400,
74233500, 74233600, 74233700,
74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000,
74261000, 74262000, 74262100,
74263000, 74270000, 74271000,
74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400,
74271500, 74271700, 74271710,
74271720, 74271800, 74272000,
74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300,
74273000, 74273100, 74273200,
74274000, 74274100, 74274200,
74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200,
74276000, 74276100, 74276200,
74276300, 74276400, 74300000,
74310000, 74311000, 74312000,

                                                
1 Με εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού.
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74312100, 74313000, 74313100,
74313110, 74313120, 74313130,
74313140, 74313141, 74313142,
74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200,
74313210, 74313220, 74874000

13 ∆ιαφηµιστικές υπηρεσίες 871 74410000, 74411000, 74412000,
78225000

14 Υπηρεσίες καθαρισµού
κτιρίων και υπηρεσίες
διαχείρισης ακινήτων

874, 82201 έως
82206

70300000, 70310000, 70311000,
70320000, 70321000, 70322000,
70330000, 70331000, 70331100,
70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000,
74721000, 74721100, 74721210,
74721300, 74722000, 74724000,
74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200,
93411300, 93411400

15 Υπηρεσίες εκδόσεων και
εκτυπώσεων έναντι αµοιβής
ή βάσει σύµβασης

88442 74831530, 78000000, 78100000,
78110000, 78111000, 78112000,
78113000, 78113100, 78114000,
78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100,
78116000, 78117000, 78118000,
78119000, 78120000, 78121000,
78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000,
78131000, 78132000, 78133000,
78134000, 78135000, 78135100,
78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000,
78152000, 78153000, 78160000,
78170000, 78180000, 78200000,
78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000,
78230000, 78240000, 78300000,
78310000, 78311000, 78312000

16 Υπηρεσίες αποκοµιδής
απορριµµάτων : υπηρεσίες
αποχέτευσης και συναφείς
υπηρεσίες

94 71221110, 74734000, 74735000,
85142200, 90000000, 90100000,
90110000, 90111000, 90111100,
90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210,
90112300, 90113000, 90114000,
90120000, 90121000, 90121100,
90121110, 90121120, 90121130,
90121140, 90121200, 90121300,
90121310, 90121320, 90121330,
90121340, 90121400, 90122000,
90122100, 90122110,
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90122111, 90122112, 90122113,
90122120, 90122121, 90122122,
90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210,
90122220, 90122230, 90122240,
90122300, 90122310, 90122320,
90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000,
90213000, 90220000, 90221000,
90240000, 90300000, 90310000,
90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000,
90315000, 90315100, 90315200,
90315300, 90320000

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ B

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32

Κατηγορίες
Αριθ.

Ονοµασία των υπηρεσιών Αριθµός
αναφοράς CPC

Αριθµός αναφοράς CPV

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και
εστιατορίων

64 55000000, 55100000, 55200000,
55210000, 55220000, 55221000,
55240000, 55241000, 55242000,
55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000,
55311000, 55312000, 55320000,
55321000, 55322000, 55330000,
55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000,
55520000, 55521000, 55521100,
55522000, 55523000, 55523100,
55524000, 93410000, 93411000

18 Υπηρεσίες
σιδηροδροµικών
µεταφορών

711 60111000, 60121000, 60121100,
60121200, 60121300, 60121400,
60121500, 60121600

19 Υπηρεσίες υδάτινων
µεταφορών

72 61000000, 61100000, 61110000,
61200000, 61210000, 61220000,
61230000, 61240000, 61250000,
61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Βοηθητικές και
επικουρικές υπηρεσίες
µεταφορών

74 62224000, 62224100, 62226000,
63000000, 63100000, 63110000,
63111000, 63112000, 63112100,
63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000,
63200000, 63210000, 63220000,
63221000, 63222000, 63222100,
63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000,
63225000, 63226000, 63300000,
63310000, 63311000, 63313000,
63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000,
63341100, 63342000, 63343000,
63343100, 63344000, 63350000,
63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000,
63363000, 63364000, 63365000,
63366000, 63366100, 63369000,
63400000, 63410000, 63420000,
63430000, 63500000, 63510000,
63511000, 63512000, 63514000,
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63515000, 63516000, 63520000,
63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140,
74322000, 93600000

21 Νοµικές υπηρεσίες 861 74110000, 74111000, 74111100,
74111200, 74112000, 74112100,
74112110, 74113000, 74113100,
74113200, 74113210, 74114000

22 Υπηρεσίες τοποθέτησης
και προµήθειας
προσωπικού 1

872 74512000, 74522000, 95100000,
95110000, 95120000, 95130000,
95131000, 95132000, 95133000

23 Υπηρεσίες ερευνών και
ασφαλείας, εξαιρούµενων
των υπηρεσιών
θωρακισµένων οχηµάτων

873 (πλην
87304)

74611000, 74613000, 74614000,
74614100, 74614110, 74615000,
74620000

24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επαγγελµατικής κατάρτισης

92 80000000, 80100000, 80110000,
80200000, 80210000, 80211000,
80212000, 80220000, 80300000,
80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000,
80411100, 80411200, 80412000,
80421000, 80422000, 80422100,
80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300,
80423320, 80424000, 80425000,
80426000, 80426100, 80426200,
80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας και υγειονοµικές
υπηρεσίες

93 60113300, 74511000, 85000000,
85100000, 85110000, 85111000,
85111100, 85111200, 85111300,
85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800,
85112000, 85112100, 85120000,
85121000, 85121100, 85121200,
85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000,
85141000, 85141100, 85141200,
85141210, 85141211, 85141212,
85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400,
85143000, 85144000, 85144100,
85145000, 85146000, 85146100,
85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000,
85310000, 85311000, 85311100,
85311200, 85311300, 85312000,
85312100, 85312200, 85312300,

                                                
1 Με εξαίρεση τις συµβάσεις εργασίας.
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85312310, 85312320, 85312330,
85312400, 85320000, 85323000

26 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και
αθλητικές υπηρεσίες

96 74875000, 74875100, 74875200,
77310000, 77311000, 77313000,
77400000, 80413000, 80414000,
80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100,
92111200, 92111210, 92111220,
92111230, 92111240, 92111250,
92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000,
92121000, 92122000, 92130000,
92140000, 92200000, 92210000,
92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000,
92312000, 92312100, 92312110,
92312120, 92312130, 92312140,
92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250,
92320000, 92330000, 92331000,
92331100, 92331200, 92332000,
92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000,
92351000, 92351100, 92351200,
92352000, 92352100, 92352200,
92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000,
92520000, 92521000, 92521100,
92521200, 92521210, 92521220,
92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000,
92533000, 92534000, 92600000,
92610000, 92620000, 92621000,
92622000

27 Λοιπές υπηρεσίες 50111100, 50232110, 50246500,
50520000, 50521000, 50522000,
50523000, 50531500, 50531510,
50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000,
50731000, 50732000, 50732100,
50740000, 50760000, 50761000,
50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100,
50915200, 50952300, 50977000,
52000000, 52100000, 52200000,
52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000,
52900000, 60113200, 60200000,
60210000, 60220000, 61300000,
62221000, 62222000, 62223000,
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63367000, 64110000, 64111000,
64112000, 64113000, 64114000,
64115000, 64116000, 64214100,
64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000,
65200000, 65210000, 65300000,
65310000, 65320000, 65400000,
65410000, 65500000, 67100000,
67110000, 67120000, 67121000,
67122000, 67130000, 67140000,
67300000, 70100000, 70110000,
70111000, 70112000, 70120000,
70121000, 70121100, 70121200,
70122000, 70122100, 70122110,
70122200, 70122210, 70123000,
70123100, 70123200, 70130000,
70311100, 70311200, 70333000,
71000000, 71100000, 71110000,
71120000, 71130000, 71140000,
71150000, 71160000, 71170000,
71180000, 71181000, 71211300,
71211310, 71211320, 71211400,
71211600, 71211900, 71300000,
71310000, 71311000, 71320000,
71321000, 71321100, 71321200,
71321300, 71321400, 71330000,
71331000, 71332000, 71332100,
71332200, 71333000, 71340000,
71350000, 71360000, 71380000,
74122000, 74122100, 74122200,
74271600, 74271900, 74321000,
74321100, 74420000, 74421000,
74422000, 74423000, 74423200,
74423210, 74542000, 74543000,
74731100, 74810000, 74811000,
74811100, 74811200, 74811300,
74811310, 74811320, 74811330,
74811340, 74812000, 74813000,
74820000, 74821000, 74830000,
74831000, 74831100, 74831110,
74831200, 74831210, 74831300,
74831400, 74831500, 74831510,
74831520, 74831600, 74832000,
74832100, 74841000, 74842000,
74844000, 74850000, 74851000,
74860000, 74861000, 74870000,
74872000, 74873100, 74876000,
74877000, 75000000, 75100000,
75110000, 75111000, 75111100,
75111200,
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75112000,75112100, 75120000,
75121000, 75122000, 75123000,
75124000, 75125000, 75130000,
75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100,
75211110, 75211200, 75211300,
75220000, 75221000, 75222000,
75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220,
75231230, 75231240, 75240000,
75241000, 75241100, 75242000,
75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110,
75251120, 75252000, 75300000,
75310000, 75311000, 75312000,
75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000,
76000000, 76100000, 76110000,
76111000, 76120000, 76200000,
76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000,
76320000, 76330000, 76340000,
76400000, 76410000, 76411000,
76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000,
76470000, 76480000, 76490000,
76491000, 76492000, 76500000,
76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000,
77000000, 77100000, 77110000,
77120000, 77210000, 77211000,
77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000,
77510000, 77600000, 77610000,
77700000, 78400000, 85321000,
85322000, 90114100, 90115000,
90122132, 90123000, 90123100,
90123200, 90123300, 90230000,
91000000, 91100000, 91110000,
91120000, 91130000, 91131000,
91200000, 91300000, 91310000,
91320000, 91330000, 91331000,
91331100, 92230000, 92312211,
93100000, 93110000, 93111000,
93112000, 93120000, 93121000,
93130000, 93140000, 93150000,
93160000, 93200000, 93210000,
93211000, 93220000, 93221000,
93221100, 93221200, 93221300,
93300000, 93310000, 93320000,



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ B DG C II    EL

93330000, 93411100, 93500000,
93510000, 93511000, 93511100,
93621000, 93700000, 93710000,
93711000, 93711100, 93711110,
93711200, 93712000, 93910000,
93930000, 93940000, 93950000,
95000000, 99000000, 99100000

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVIΙI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου,

τηλετυπίας και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα και της υπηρεσίας από την

οποία διατίθενται τα συµπληρωµατικά έγγραφα.

2. Περιγραφή του αντικειµένου της µελέτης (αριθµός (-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισµού : ανοικτή ή κλειστή.

4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας : τελική προθεσµία υποβολής των µελετών.

5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας :

(α) προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων ή ψαλίδα,

(β) ενδεχοµένως, επωνυµία των ήδη επιλεγέντων συµµετεχόντων,

(γ) κριτήρια επιλογής των συµµετεχόντων,

(δ) καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής.



12634/3/02 REV 3 ZAC/ak 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙI DG C II    EL

6. Να διευκρινίζεται, ενδεχοµένως, εάν η συµµετοχή παραχωρείται µόνο σε µια συγκεκριµένη

επαγγελµατική κατηγορία.

7. Κριτήρια που εφαρµόζονται κατά την αξιολόγηση των µελετών.

8. Ενδεχοµένως, ονόµατα των επιλεγέντων µελών της κριτικής επιτροπής.

9. ∆ιευκρινίσατε εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσµευτική για τον αναθέτοντα

φορέα.

Ενδεχοµένως, αριθµός και ύψος των προς απονοµή βραβείων.

11. ∆ιευκρινίσατε, ενδεχοµένως, εάν οι πληρωµές πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους

συµµετέχοντες.

12. ∆ιευκρινίσατε εάν οι τυχόν συµβάσεις που ακολουθούν µετά τον διαγωνισµό, θα ανατεθούν

στο βραβευόµενο ή στους βραβευόµενους.

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

περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών

ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι

πληροφορίες αυτές.

14. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.

15. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

16. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και

τηλεγραφική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

2. Περιγραφή του αντικειµένου της µελέτης (αριθµός (-οί) αναφοράς στην ονοµατολογία).

3. Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων.

4. Αριθµός αλλοδαπών συµµετεχόντων.

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισµού.

6. Ενδεχοµένως, απονεµηθέν(-τα) βραβείο(-α).

7. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισµού.

8. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά
περίπτωση, διαµεσολάβησης. ∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των
προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας
(φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαµβάνονται
οι πληροφορίες αυτές.
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9. Ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

10. Ηµεροµηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων.

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. ∆ηµοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

(α) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63

αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε τη µορφή που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2001/78/ΕΚ της

Επιτροπής, της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, για την τροποποίηση του Παραρτήµατος IV της οδηγίας

93/36/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των Παραρτηµάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, των Παραρτηµάτων ΙΙΙ και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως

τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των Παραρτηµάτων ΧΙΙ έως XV, XVII και

XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ

(οδηγία για την χρήση τυποποιηµένων εντύπων στη δηµοσίευση των προκηρύξεων δηµοσίων

συµβάσεων)1. Οι αναφερόµενες στο άρθρο 41, παράγραφος 1, περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις

που δηµοσιεύονται για το «προφίλ αγοραστή», όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, στοιχείο β),

τηρούν επίσης αυτή τη µορφή καθώς και οι γνωστοποιήσεις της δηµοσίευσης.

(β) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43 και 63

δηµοσιεύονται µέσω της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από

τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων που

δηµοσιεύονται για το «προφίλ αγοραστή», σύµφωνα µε το άρθρο 41, παράγραφος 1.

                                                
1 ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1 και ΕΕ L 214 της 9.8.2002, σ. 1.
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Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δηµοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές µέσω του

∆ιαδικτύου στο σηµείο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, στοιχείο β).

γ) Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα

αρχή τη βεβαίωση της δηµοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 44,

παράγραφος 7.

2. ∆ηµοσίευση συµπληρωµατικών ή πρόσθετων πληροφοριών

(|α) Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δηµοσιεύουν στο ∆ιαδίκτυο το πλήρες κείµενο της

συγγραφής υποχρεώσεων και των συµπληρωµατικών εγγράφων.

(β) Το προφίλ αγοραστή µπορεί να περιλαµβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που

αναφέρονται στο άρθρο 41, παράγραφος 1, πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις

προγραµµατιζόµενες αγορές, τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν

ακυρωθεί καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη γενική πληροφορία, όπως αρµόδιο επικοινωνίας,

αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, ταχυδροµική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Μορφή και λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

Η µορφή και οι λεπτοµέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων µε ηλεκτρονικά µέσα είναι διαθέσιµες

στην ακόλουθη διεύθυνση ∆ιαδικτύου : «http://simap.eu.int».

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1.

(α) «Τεχνικές προδιαγραφές», όταν πρόκειται για συµβάσεις έργων : όλες οι τεχνικές

προδιαγραφές που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα

απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή µιας προµήθειας ειδών και οι

οποίες επιτρέπουν τον αντικειµενικό προσδιορισµό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη

χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Τα χαρακτηριστικά αυτά

περιλαµβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασµό για όλες τις απαιτήσεις

(συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες) και την

αξιολόγηση της συµµόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας, την

ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση

και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και µεθόδους

παραγωγής. Περιλαµβάνουν επίσης τους κανόνες µελέτης και υπολογισµού των έργων, τους

όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή

µεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να

καθορίσει, µέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά µε τα ολοκληρωµένα

έργα καθώς και µε τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά,
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(β) «Τεχνική προδιαγραφή», όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών ή προµηθειών :

µια προδιαγραφή που εµφαίνεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούµενα

χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της

περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασµό για όλες τις απαιτήσεις (συµπεριλαµβανοµένης της

δυνατότητας πρόσβασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της

συµµόρφωσης, την επίδοση, τη χρήση του προϊόντος, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονοµασία

πώλησης, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία,

τη σήµανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης, τις διαδικασίες και µεθόδους

παραγωγής καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
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2. «Πρότυπο» : µια τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από κάποιον αναγνωρισµένο

οργανισµό µε τυποποιητική αρµοδιότητα, µε σκοπό την επαναλαµβανόµενη ή συνεχή εφαρµογή,

της οποίας όµως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εµπίπτει σε µια από τις ακόλουθες

κατηγορίες :

- «∆ιεθνές πρότυπο» : πρότυπο που έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισµό τυποποίησης και έχει

τεθεί στη διάθεση του κοινού,

- «Ευρωπαϊκό πρότυπο» : πρότυπο που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης

και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού,

- «Εθνικό πρότυπο» : πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισµό τυποποίησης και έχει

τεθεί στη διάθεση του κοινού.

3. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» : η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός

προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής και µε

βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρµογής και χρήσης που έχουν

τεθεί· η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για

το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος µέλος.

4. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές» : οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα

µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5. «Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς» : κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς

οργανισµούς τυποποίησης, πλην των επίσηµων προτύπων, σύµφωνα µε διαδικασίες

προσαρµοσµένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45

Ανοικτές διαδικασίες

Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ― χωρίς περιοδική ενδεικτική προκήρυξη
Προθεσµία Ηλεκτρονική

αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά
» έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
7, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
7, δεύτερο
εδάφιο

52 45 47 40 κανένα κανένα
Με δηµοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης

Α :
Προθεσµία,
γενικά

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου 7
, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
7, δεύτερο
εδάφιο

36 29 31 24 κανένα κανένα
Β : Ελάχιστη
προθεσµία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
7, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
7, δεύτερο
εδάφιο

22 15 17 10 Η προθεσµία
των
10 ηµερών
γίνεται
15 ηµέρες

Η προθεσµία
των
17 ηµερών
γίνεται
22 ηµέρες
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Κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες µε διαπραγµάτευση

Προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής
Γενική
προθεσµία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, δεύτερο
εδάφιο

37 30 δεν ισχύει
(δ.ι.)

δ.ι. κανένα δ.ι.

Ελάχιστη
προθεσµία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, δεύτερο
εδάφιο

22 15 δ.ι. δ.ι. κανένα δ.ι.

Ελάχιστη
προθεσµία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, δεύτερο
εδάφιο

15 8 δ.ι. δ.ι. Η προθεσµία
των
8 ηµερών
γίνεται
15 ηµέρες

δ.ι.
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Προθεσµία παραλαβής των προσφορών
Α :
Προθεσµία,
γενικά

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, δεύτερο
εδάφιο

24 δ.ι. 19 δ.ι. δ.ι. κανένα
Β : Ελάχιστη
προθεσµία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, δεύτερο
εδάφιο

10 δ.ι. 5 δ.ι. δ.ι. Η προθεσµία
των 5 ηµερών
γίνεται
10 ηµέρες

Γ : Προθεσµία
που ορίζεται
κατόπιν
συµφωνίας

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύµβασης που
διατίθενται µε
ηλεκτρονικά
µέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή συν
«ηλεκτρονικά»
έγγραφα της
σύµβασης

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, πρώτο
εδάφιο

Αποτέλεσµα
παραγράφου
8, δεύτερο
εδάφιο

δ.ι. δ.ι. δ.ι. δ.ι. δ.ι.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

1. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής, αιτήσεων

προεπιλογής καθώς και σχεδίων και µελετών στους διαγωνισµούς πρέπει να εξασφαλίζουν,

τουλάχιστον, µε τα κατάλληλα τεχνικά µέσα και διαδικασίες, ότι :

(α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά µε τις προσφορές, αιτήσεις συµµετοχής, αιτήσεις

προεπιλογής καθώς και µε τις αποστολές σχεδίων και µελετών, συνάδουν προς τις εθνικές

διατάξεις κατ� εφαρµογήν της οδηγίας 1999/93/ΕΚ1,

(β) µπορεί να καθορίζεται µε ακρίβεια η ώρα και η ηµεροµηνία της παραλαβής των προσφορών,

αιτήσεων συµµετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και µελετών,

(γ) µπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισµένες

ηµεροµηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάµει των ως άνω απαιτήσεων,

(δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, µπορεί να εξασφαλίζεται

ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιµη,

                                                
1 Οδηγία 1999/93/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της        , σχετικά

µε ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12).
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(ε) µόνον τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις

ηµεροµηνίες αποσφράγισης των υποβαλλοµένων πληροφοριών,

(στ) στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας προεπιλογής, της διαδικασίας ανάθεσης της

σύµβασης ή του διαγωνισµού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε µέρος των υποβαλλοµένων

πληροφοριών είναι δυνατή µόνον µε ταυτόχρονες ενέργειες των δεόντως

εξουσιοδοτηµένων προσώπων,

(ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόµενες πληροφορίες µέσω ταυτόχρονων ενεργειών των

εξουσιοδοτηµένων προσώπων είναι δυνατή µόνον µετά την προκαθορισµένη

ηµεροµηνία,

(η) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ� εφαρµογήν των

προαναφεροµένων απαιτήσεων έχουν πρόσβαση µόνον δεόντως εξουσιοδοτηµένα

πρόσωπα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΧΙV

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οδηγία Προθεσµίες µεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο

Προθεσµίες εφαρµογής

93/38/ΕΟΚ (ΕΕ L 199,
9.3.1993, σ. 84)

1.7.1994 Ισπανία : 1.1.1997·
Ελλάδα και Πορτογαλία :
1.1.1998

98/4/ΕΚ (ΕΕ L 101, 1.4.1998,
σ. 1)

16.2.1999 Ελλάδα και Πορτογαλία :
16.2.2000

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΧV

Πίνακας αντιστοιχίας 1

Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/38/ΕΟΚ
Άρθρο 1(1) Άρθρο 1(1), πρώτη πρόταση
Άρθρο 1(2)(α) Άρθρο 1(4), πρώτη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(2)(β), πρώτη πρόταση Άρθρο 1(4)(β), πρώτη πρόταση Τροποποιηθέν
Άρθρο 1(2)(β) δεύτερη πρόταση Άρθρο 14(1)0, δεύτερη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(2),(γ) πρώτο εδάφιο Άρθρο 1(4)(α) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(2)(γ) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 1(4)(γ), πρώτο µέρος Νέο
Άρθρο 1(2) (δ) πρώτο εδάφιο Άρθρο 1(4), δεύτερο εδάφιο Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(2)(δ), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 1(4), δεύτερο εδάφιο Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(2) (δ), τρίτο εδάφιο Νέο
Άρθρο 1(3)(α)
Άρθρο 1(3)(β) Νέο
Άρθρο 1(4) Άρθρο 1(5) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(5) Νέο
Άρθρο 1(1)(6) Νέο
Άρθρο 1 (7) πρώτο εδάφιο Άρθρο 1(6), στο τέλος Τροποποιηθέν
Άρθρο 1(7) δεύτερο εδάφιο Νέο
Άρθρο 1(7) τρίτο εδάφιο Άρθρο 1(6), πρώτη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(8)
Άρθρο 1(9),(α) έως (γ) Άρθρο 1(7) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(9), (δ) Άρθρο 1(16) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 1(10) Νέο
Άρθρο 1(11) Νέο
Άρθρο 1(12) Νέο

Άρθρο 1(14) και (15) ∆ιαγραφέν
Άρθρο 2(1)(α) Άρθρο 1(1)
Άρθρο 2(1)(Β) Άρθρο 1(2)
Άρθρο 2(2) Άρθρο 2(1) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 2(3) Άρθρο 2(3) Τροποποιηθέν
Άρθρο 3(1) Άρθρο 2(2)(α)(iii) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 3(2) Άρθρο 2(5)(β) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 3(3) Άρθρο 2(2)(α)(ii) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 3(4) Άρθρο 2(5)(α) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 4(1) Άρθρο 2(2)(α)(i) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 4(2) Άρθρο 6(2) Προσαρµοσθέν

                                                
1 «Προσαρµοσθέν» σηµαίνει ότι το κείµενο αναδιατυπώθηκε χωρίς να µεταβληθεί το πεδίο

εφαρµογής του κειµένου της καταργηθείσας οδηγίας. Η τροποποίηση του πεδίου εφαρµογής
των διατάξεων της καταργηθείσας οδηγίας, αποδίδεται µε τη λέξη «Τροποποιηθέν».
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Άρθρο 4(3) Άρθρο 2(5)(α) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 5(1) Άρθρο 2(2)(γ) Τροποποιηθέν
Άρθρο 5(2) Άρθρο 24) Τροποποιηθέν
Άρθρο 6 Νέο
Άρθρο 7 Άρθρο 2(2)(β)

Άρθρο 2(2)(β) ∆ιαγραφέν
Άρθρο 8 Άρθρο 2(6) Τροποποιηθέν
Άρθρο 9 Νέο
Άρθρο 10 Άρθρο 4(2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 11(1),πρώτο εδάφιο Άρθρο 33(2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 11(1), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 33(1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 11(2) Άρθρο 33(1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 12 Άρθρο 42α
Άρθρο 13(1) Άρθρο 4(3)
Άρθρο 13(2) Άρθρο 4(4) Τροποποιηθέν
Άρθρο 14 Άρθρο 5
Άρθρο 15 Νέο
Άρθρο 16 Άρθρο 14 (1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 17(1) Άρθρο 14(2) και (6) Τροποποιηθέν
Άρθρο 17(2) Άρθρο 14 (13) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 17(3) Άρθρο 14 (9) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 17(4) Άρθρο 14 (11) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 17(5) Άρθρο 14 (12) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 17(6)(α), πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 14 (10), τρίτη πρόταση Τροποποιηθέν

Άρθρο 17(6)(α),δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 14 (10), δεύτερο εδάφιο,
δεύτερη πρόταση

Προσαρµοσθέν

Άρθρο 17(6)(α), τρίτο εδάφιο Άρθρο 14 (10), δεύτερο εδάφιο, τρίτη
πρόταση

Τροποποιηθέν

Άρθρο 17(6)(β), πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 14(10), δεύτερο εδάφιο, πρώτη
πρόταση

Τροποποιηθέν

Άρθρο 17(6)(β), δεύτερο
εδάφιο

Άρθρο 14(10), δεύτερο εδάφιο, δεύτερη
πρόταση

Προσαρµοσθέν

Άρθρο 17(6)(β), τρίτο εδάφιο Νέο
Άρθρο 17(7) Άρθρο 14 (7) Τροποποιηθέν
Άρθρο 17(8) Άρθρο 14(8)
Άρθρο 17(9) Άρθρο 14 (4) Τροποποιηθέν
Άρθρο 17(10) Άρθρο 14 (3) Τροποποιηθέν
Άρθρο 17(11) Άρθρο 14(5)
Άρθρο 18 Νέο
Άρθρο 19 Άρθρο 7
Άρθρο 20 Άρθρο 6(1) και (3) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 21 Άρθρο 10
Άρθρο 22(α) Άρθρο 12, 1 Προσαρµοσθέν
Άρθρο 22(β) Άρθρο 12, 2
Άρθρο 22(γ) Άρθρο 12, 3
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Άρθρο 23(1) Άρθρο 1(3)
Άρθρο 23(2) Άρθρο 13(1), πρώτο εδάφιο, σηµεία α)

και β)
Τροποποιηθέν

Άρθρο 23(3),
πρώτο εδάφιο, σηµείο α)

Νέο

Άρθρο 23,
πρώτο εδάφιο, σηµεία β) και
γ)

Νέο

Άρθρο 23(3),
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13(1), δεύτερο εδάφιο Τροποποιηθέν

Άρθρο 23(3), τρίτο εδάφιο Άρθρο 13(1), πρώτο εδάφιο, σηµείο β) Τροποποιηθέν
Άρθρο 23(4)(β) Νέο
Άρθρο 23(4) στο τέλος Νέο
Άρθρο 23(5) Άρθρο 13(2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 24(α) Άρθρο 1, (4), γ), I
Άρθρο 24(β) Άρθρο 1, (4), γ), iii
Άρθρο 24(γ) Άρθρο 1, (4), γ), iv Τροποποιηθέν
Άρθρο 24(δ) Άρθρο 1, (4), γ), v
Άρθρο 24(ε) Άρθρο 1, (4) ,γ), vi

Άρθρο 1, (4), γ),ii και Παράρτηµα XVI
A, υποσηµείωση 2

∆ιαγραφέν

Άρθρο 25 Άρθρο 11 Τροποποιηθέν
Άρθρο 26(α) Άρθρο 9, (1) ,α Προσαρµοσθέν
Άρθρο 26(β) Άρθρο 9, (1) ,β Προσαρµοσθέν

Άρθρο 9, (2) ∆ιαγραφέν
Άρθρο 3, (1) ∆ιαγραφέν

Άρθρο 27 Άρθρο 3, (2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 3, (3) έως (5) ∆ιαγραφέν

Άρθρο 28 Νέο
Άρθρο 29 Νέο
Άρθρο 30 Νέο

Άρθρο 8 ∆ιαγραφέν
Άρθρο 31 Άρθρο 15 Προσαρµοσθέν
Άρθρο 32 Άρθρο 16
Άρθρο 33 Άρθρο 17
Άρθρο 34 Άρθρο 18 και άρθρο 34(4) Τροποποιηθέν
Άρθρο 35 Άρθρο 19 Προσαρµοσθέν
Άρθρο 36 (1) Άρθρο 34 (3) Τροποποιηθέν
Άρθρο 36(2) Νέο
Άρθρο 37 Άρθρο 27 Τροποποιηθέν
Άρθρο 38 Νέο
Άρθρο 39(1) Άρθρο 29(1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 39(2) Άρθρο 29(2)
Άρθρο 40(1) Άρθρο 4 (1)
Άρθρο 40(2) και (3) Άρθρο 20 (1) και (2)
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Άρθρο 41(1), πρώτο εδάφιο Άρθρο 22 (1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 41(1), δεύτερο έως
έκτο εδάφιο

Νέο

Άρθρο 41(2) Άρθρο 22 (4)
Άρθρο 41(3) Άρθρο 30 (9) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 42(1) Άρθρο 21 (1)
Άρθρο 42(2) Νέο
Άρθρο 42(2)(α) και (β) Άρθρο 21 (2),α) και β) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 42(2)(γ), πρώτο εδάφιο Άρθρο 22 (3), πρώτη πρόταση
Άρθρο 2(γ), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 22 (3), δεύτερη πρόταση
Άρθρο 43(1) Άρθρο 24 (1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 43(2) Άρθρο 24 (2) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 43(3) Άρθρο 24 (3), πρώτη έως τρίτη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 43(4) Άρθρο 24 (3), τέταρτη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 43(5) Άρθρο 24 (4) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 44(1) Νέο
Άρθρο 44(2) Νέο
Άρθρο 44(3), πρώτο εδάφιο Νέο
Άρθρο 44(3), δεύτερο εδάφιο,
πρώτη πρόταση

Άρθρο 25 (3), πρώτη πρόταση Τροποποιηθέν

Άρθρο 44(3), Άρθρο 25(3), δεύτερη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 44(4) πρώτο εδάφιο Άρθρο 25(2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 44(4), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 25(4)
Άρθρο 44(5) Άρθρο 25(5) Τροποποιηθέν
Άρθρο 44(6) Άρθρο 25(1)
Άρθρο 44(7) Νέο
Άρθρο 44(8) Νέο

Άρθρο 25 (3), τρίτη πρόταση ∆ιαγραφέν
Άρθρο 45(1) Νέο
Άρθρο 45(2) Άρθρο 26(1), πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση
Άρθρο 45(3) Άρθρο 26 (2) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 45(4) Άρθρο 26(1), δεύτερη και τρίτη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 45(5) έως (8) Νέο
Άρθρο 45(9) Άρθρο 28(3) Τροποποιηθέν
Άρθρο 45(10) Νέο
Άρθρο 46(1) Άρθρο 28 (1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 46(2) Άρθρο 28 (2) Τροποποιηθέν
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Άρθρο 47(1), πρώτη πρόταση Άρθρο 28(4), πρώτη πρόταση
Άρθρο 47(1), δεύτερη πρόταση Νέο
πρώτη περίπτωση
Άρθρο 47(1), δεύτερη πρόταση,
δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 28(4), δεύτερη πρόταση Τροποποιηθέν

Άρθρο 47(2) Νέο
Άρθρο 47(3) Άρθρο 28(2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 47(4), α) έως δ) Άρθρο 28(4), α) έως δ) και στ) Προσαρµοσθέν

Άρθρο 28(4) (στ) ∆ιαγραφέν
Άρθρο 47(4)(ε) Άρθρο 28 (4),ε Τροποποιηθέν
Άρθρο 47(4)(στ) Νέο
Άρθρο 47(5), α) έως θ) Άρθρο 21 παρ. 2,γ Προσαρµοσθέν
Άρθρο 47(3),(ι) Νέο
Άρθρο 48(1) Άρθρο 28, (6), πρώτη και δεύτερη πρόταση

και πρώτη περίπτωση
Τροποποιηθέν

Άρθρο 48(2) Νέο
Άρθρο 48(3) Άρθρο 28(6), δεύτερη και τέταρτη

περίπτωση
Τροποποιηθέν

Άρθρο 48(4) Νέο
Άρθρο 48(5) Νέο
Άρθρο 48(6) Άρθρο 28(5) Τροποποιηθέν
Άρθρο 49(1) Άρθρο 41(3) Τροποποιηθέν
Άρθρο 49(2), πρώτο εδάφιο Άρθρο 41(4), πρώτο εδάφιο Τροποποιηθέν
Άρθρο 49(2), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 41(2), δεύτερο εδάφιο Προσαρµοσθέν
Άρθρο 49(3) Άρθρο 30(4)
Άρθρο 49(4) Άρθρο 30(6) Τροποποιηθέν
Άρθρο 49(5) Άρθρο 30(8) Τροποποιηθέν
Άρθρο 50(1) Άρθρο 41(1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 50(2) Άρθρο 41(2)
Άρθρο 51 Νέο
Άρθρο 52(1) Άρθρο 30(5) Τροποποιηθέν
Άρθρο 52(2) Άρθρο 32 Τροποποιηθέν
Άρθρο 52(3) Νέο
Άρθρο 53(1) Άρθρο 30(1)
Άρθρο 53(2) Άρθρο 30(2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 53(3) Νέο
Άρθρο 53(4) Νέο
Άρθρο 53(5) Νέο
Άρθρο 53(6) Άρθρο 30(3)
Άρθρο 53(7) Άρθρο 30(7)
Άρθρο 53(8) Νέο
Άρθρο 53(9) Άρθρο 21, (3)

Άρθρο 21, (5) ∆ιαγραφέν
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Άρθρο 54(1) Νέο
Άρθρο 54(2) Άρθρο 31(1)
Άρθρο 54(3) Άρθρο 31, (3) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 54(4), πρώτο εδάφιο Άρθρο 31, (2) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 54(4), δεύτερο εδάφιο Νέο
Άρθρο 54(5) Νέο
Άρθρο 54(6)
Άρθρο 55(1) Άρθρο 34, (1)
Άρθρο 55(2) Άρθρο 34, (2) Τροποποιηθέν

Άρθρο 35 (1) και (2) ∆ιαγραφέν
Άρθρο 56 Νέο
Άρθρο 57(1) και (2) Άρθρο 34(5), πρώτο και δεύτερο εδάφιο Τροποποιηθέν
Άρθρο 57(3) Άρθρο 34(5), τρίτο εδάφιο Τροποποιηθέν
Άρθρο 58(1) και (2) Άρθρο 36(1) και (2)
Άρθρο 58(3) Άρθρο 36(3) και (4) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 58(4) και (5) Άρθρο 36(5) και (6)
Άρθρο 59 Άρθρο 37 Προσαρµοσθέν
Άρθρο 60(1) Άρθρο 23(3)
Άρθρο 60(2) Άρθρο 23(4)
Άρθρο 61(1) και (2) Άρθρο 23(1) και (2) Τροποποιηθέν
Άρθρο 62(1) Άρθρο 6(1), άρθρο 12 Τροποποιηθέν

Άρθρο 62(2) Νέο
Άρθρο 63(1), πρώτο εδάφιο Άρθρο 21(4) Τροποποιηθέν

Άρθρο 63(1), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 24(1) και (2), δεύτερη πρόταση Προσαρµοσθέν
Άρθρο 63(2) Άρθρο 25 Τροποποιηθέν
Άρθρο 64 Νέο
Άρθρο 65(1) Άρθρο 4(1) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 65(2) Άρθρο 23(5)
Άρθρο 65(3) Άρθρο 23(6), πρώτο εδάφιο
Άρθρο 66 Άρθρο 23(6), δεύτερο εδάφιο Τροποποιηθέν
Άρθρο 67 Άρθρο 42 Τροποποιηθέν

Άρθρο 39 ∆ιαγραφέν
Άρθρο 68(1) Άρθρο 40(5) Τροποποιηθέν
Άρθρο 68(2) Νέο
Άρθρο 68(3) Νέο
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Άρθρο 69(1), πρώτο εδάφιο Άρθρο 14(15), πρώτη πρόταση Τροποποιηθέν
Άρθρο 69(1), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14(15), δεύτερη πρόταση Τροποποιηθέν
Άρθρο 69(2), πρώτο εδάφιο Νέο
Άρθρο 69(2), δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14(14), πρώτη και δεύτερη

πρόταση
Τροποποιηθέν

Άρθρο 69(3) Άρθρο 14(14), τρίτη πρόταση και
(15), τρίτη πρόταση

Προσαρµοσθέν

Άρθρο 70(1) σηµείο α) Άρθρο 40(1) Τροποποιηθέν
Άρθρο 70(1), σηµείο β) Άρθρο 40(2) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 70(1), σηµείο γ) Άρθρο 40(3) Τροποποιηθέν
Άρθρο 70(1), σηµείο δ) Άρθρο 40(3) Τροποποιηθέν
Άρθρο 70(1), σηµείο ε) Νέο
Άρθρο 70(1), σηµεία στ), ζ), η) και θ) Νέο
Άρθρο 70(1), σηµείο ι) Άρθρο 40(2) και 42(2) Προσαρµοσθέν
Άρθρο 70(1), σηµείο κ) Άρθρο 14(16) Προσαρµοσθέν

Άρθρο 40 (4) ∆ιαγραφέν
Άρθρο 43 και άρθρο 44 ∆ιαγραφέν

Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙΙ Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα ΙΙ Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα Ι Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα IV Παράρτηµα VI Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα V Παράρτηµα VII Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα VI Νέο
Παράρτηµα VII Παράρτηµα IV Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα VIII Παράρτηµα V Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα IX Παράρτηµα IX Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα X Παράρτηµα VIII Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα XI Νέο
Παράρτηµα XII Παράρτηµα XI Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα XIII, Α έως Γ Παράρτηµα ΧΙΙ Τροποποιηθέν
Παράρτηµα XIII, ∆ Νέο
ΠαράρτηµαXIV Παράρτηµα XIII Τροποποιηθέν
Παράρτηµα XV, A ΠαράρτηµαXIV Τροποποιηθέν
ΠαράρτηµαXV, B Νέο
ΠαράρτηµαXVI ΠαράρτηµαXV Τροποποιηθέν
ΠαράρτηµαXVII, A Παράρτηµα XVI A Τροποποιηθέν
Παράρτηµα XVII, B ΠαράρτηµαXVI B Προσαρµοσθέν
Παραρτήµατα XVIII και XIX Παραρτήµατα XVII και XVIII Τροποποιηθέν
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Παράρτηµα ΧΧ, σηµείο 1,α Νέο
Παράρτηµα ΧΧ, σηµείο 1.β Άρθρο 25(2) Τροποποιηθέν
Παράρτηµα ΧΧ, σηµείο 1.γ Νέο
Παράρτηµα ΧΧ, σηµεία 2 και 3 Νέο
Παράρτηµα ΧΧΙ, σηµείο 1 Άρθρο 1, (8) Τροποποιηθέν
Παράρτηµα ΧΧΙ, σηµείο 2, πρώτη πρόταση Άρθρο 1, (9) Προσαρµοσθέν
Παράρτηµα ΧΧΙ, σηµείο 2, πρώτη περίπτωση Νέο
Παράρτηµα ΧΧΙ, σηµείο 2, δεύτερη πρόταση Άρθρο 1, (10) Τροποποιηθέν
Παράρτηµα ΧΧΙ, σηµείο 2, τρίτη περίπτωση Νέο
Παράρτηµα ΧΧΙ, σηµείο 3 Άρθρο 1, (12) Τροποποιηθέν
Παράρτηµα ΧΧΙ, σηµείο 4 Άρθρο 1, (11)

Άρθρο 1, (13) ∆ιαγραφέν
Παράρτηµα ΧΧΙΙ Νέο
Παράρτηµα ΧΧΙΙΙ Νέο
Παράρτηµα XXIV Νέο
Παράρτηµα XXV Νέο

=====================
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 20 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών
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12634/3/02 REV 3 ADD 1 ΓΒ/µκρ+χκ/ΚΚ 1
DG C I    EL

I. Εισαγωγή

Στις 11 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος,

της ενέργειας και των µεταφορών (οδηγία περί των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας) 1. Η πρόταση

βασίζεται στα άρθρα 47 παράγραφος 2, 55 και 95 της Συνθήκης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιανουαρίου 2002 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 26 Απριλίου 2001 3.

Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις 13 ∆εκεµβρίου 2000 4.

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για τον καθορισµό

κοινής θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Στις 20 Μαρτίου 2003 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σχετικά µε την πρόταση όπως

περιέχεται στο έγγρ. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180.

II. Στόχος

Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να απλουστευθεί και να εκσυγχρονισθεί το υφιστάµενο

νοµικό πλαίσιο για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων στους συγκεκριµένους τοµείς µε την

προσαρµογή του στη βαθµιαία ελευθέρωση των εν λόγω τοµέων. Το Συµβούλιο επιδίωξε το στόχο

αυτό ευθυγραµµίζοντας, όπου χρειαζόταν, σειρά διατάξεων προς εκείνες της «κλασικής» οδηγίας

(βλ. έγγραφο 11029/02) και προσπαθώντας να εξασφαλίσει το µέγιστο δυνατό βαθµό ευελιξίας,

λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοµέων αυτών.

                                                
1 ΕΕ C 29E της 30.1.2001, σ. 112.
2 ΕΕ C 271Ε της 7.11.2002, σ. 293.
3 ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 1.
4 ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 20.
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III. Ανάλυση της κοινής θέσης του Συµβουλίου 1

1. Γενικά

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί το στόχο της πρότασης της Επιτροπής, ενσωµατώνοντας

αρκετές τροπολογίες του ΕΚ οι οποίες συµβάλλουν γενικά στην περαιτέρω αποσαφήνιση του

στόχου αυτού. Ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές έγιναν επίσης δεκτές από την Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρότασή της (COM (2002) 235) 2. Όπως στην «κλασική» οδηγία, έχουν εισαχθεί

κάποια νέα στοιχεία, όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί και τα δυναµικά συστήµατα αγορών.

Το Συµβούλιο επιχείρησε να υπογραµµίσει ακόµη περισσότερο τη σχέση µεταξύ των δύο οδηγιών

µε την υπαγωγή των ταχυδροµικών υπηρεσιών στην οδηγία για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας

και την ανάλογη προσαρµογή των διατάξεων.

2. Τροπολογίες του ΕΚ

Το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί αρκετές τροπολογίες του ΕΚ και τις ενσωµάτωσε στο κείµενο της

κοινής θέσης. Ορισµένες έγιναν δεκτές κατ� ουσίαν, αλλά µε διαφορετική διατύπωση. Σε κάποιες

άλλες περιπτώσεις το Συµβούλιο δέχθηκε µόνον εν µέρει τις τροπολογίες, ενώ άλλες τροπολογίες

απορρίφθηκαν.

Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι η ευθυγράµµιση ορισµένων σηµαντικών διατάξεων προς εκείνες

της «κλασικής» οδηγίας επέτρεψε στο Συµβούλιο να δεχθεί σειρά τροπολογιών που είχαν προταθεί

µόνο για την «κλασική» οδηγία.

                                                
1 Σηµ. : Η αρίθµηση των άρθρων παραπέµπει στα αποτελέσµατα της πρώτης ανάγνωσης του

Κοινοβουλίου (έγγρ. 5307/02) ή, όπου επισηµαίνεται ειδικά (τώρα ...), στην κοινή θέση
(έγγρ. 12634/02).

2 ΕΕ C 203E της 27.8.02, σ. 183.
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2.1. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο και ενσωµατώθηκαν

στο κείµενο

Τροπολογία 111 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 2α, τώρα αιτιολογική παράγραφος 13
(Μνεία ορισµένων στόχων όπως αναφέρονται στη Συνθήκη)

Το Συµβούλιο δέχθηκε τη µνεία ορισµένων σηµαντικών στόχων της Συνθήκης, ώστε να

αποσαφηνισθεί η σχέση µε τις διατάξεις για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων, ως χρήσιµη

προσθήκη στην αρχική πρόταση. Εισήγαγε ωστόσο κάποιες ελαφρές συντακτικές τροποποιήσεις.

Τροπολογία 8 - Αιτιολογική παράγραφος 42, τώρα αιτιολογική παράγραφος 55
(Προσθήκη των µηχανικών)

Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή σύµφωνα µε την κοινή θέση για την «κλασική» οδηγία.

Τροπολογία 21 - Άρθρο 19 παράγραφος 6 στοιχείο α), τώρα άρθρο 17 παράγραφος 10
(Προσθήκη των άλλων τρόπων αµοιβής)

Έγινε δεκτή.

Τροπολογία 43 - Άρθρο 38 (τίτλος), τώρα άρθρο 39 (τίτλος)
(Προσθήκη της προστασίας του περιβάλλοντος στον τίτλο)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία και προσάρµοσε το κείµενο στη διατύπωση της «κλασικής»

οδηγίας.

Τροπολογία 70 - Άρθρο 55 παράγραφος 1, τώρα άρθρο 57 παράγραφος 1
(Λόγοι χαµηλών προσφορών για όλους τους τύπους συµβάσεων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία ως χρήσιµη αποσαφήνιση και επέφερε µόνο µια συντακτική

διατύπωση.

Τροπολογίες 78, 79 και 80 - Παράρτηµα XII, µέρος A, σηµείο 21α (τώρα παράρτηµα XIII, A,
σηµείο 21)· παράρτηµα XII, µέρος B, σηµείο 19α (τώρα παράρτηµα XIII, B, σηµείο 19)·
παράρτηµα XII, µέρος Γ, σηµείο 20α (τώρα παράρτηµα XIII, Γ, σηµείο 19)
(Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το αρµόδιο όργανο για τις διαδικασίες
προσφυγής)

Το Συµβούλιο εισήγαγε την τροπολογία αυτή στα σχετικά µέρη του παραρτήµατος µε µια ήσσονα

συντακτική τροποποίηση, κρίνοντας ότι συµβάλλει σε µεγαλύτερη διαφάνεια.
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Τροπολογίες 81, 82 και 83 - Παράρτηµα XIII, σηµείο 7α, τώρα παράρτηµα XIV, σηµείο 8·
παράρτηµα XIVα, σηµείο 14α· τώρα παράρτηµα XVα, A, σηµείο 16· παράρτηµα XV,
σηµείο 20α, τώρα παράρτηµα XVI, σηµείο 12
(Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το αρµόδιο όργανο για τις διαδικασίες
προσφυγής)

Βλ. το σκεπτικό σχετικά µε τις τροπολογίες 78, 79 και 80.

Τροπολογίες 85 και 86 - Παράρτηµα XVII, σηµείο 15α, τώρα παράρτηµα XVIII, σηµείο 14·
παράρτηµα XVIII, σηµείο 10α, τώρα παράρτηµα XIX, σηµείο 9
(Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το αρµόδιο όργανο για τις διαδικασίες
προσφυγής)

Βλ. το σκεπτικό σχετικά µε τις τροπολογίες 78, 79 και 80.

2.2. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές κατ� αρχήν, αλλά µε κάποιες
τροποποιήσεις

Τροπολογίες 89 και 96 - Νέα αιτιολογική παράγραφος 3α, τώρα αιτιολογική παράγραφος 12
(Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης ως οριζόντιας
πολιτικής σε όλη τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία µε ορισµένες τροποποιήσεις σύµφωνα µε το διατακτικό.

Τροπολογία 4 � Νέα αιτιολογική παράγραφος 4α
(Όροι σχετικοί µε τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης)

Το Συµβούλιο δέχθηκε σηµαντικό τµήµα των στόχων της τροπολογίας και ενσωµάτωσε σχετικό

κείµενο στη νέα αιτιολογική παράγραφο 43. Κατά τον τρόπο αυτό επιδιωκόταν επίσης η

µεγαλύτερη δυνατή διατήρηση του παραλληλισµού µε τις αντίστοιχες αιτιολογικές παραγράφους

της «κλασσικής» οδηγίας.

Τροπολογία 6 - Αιτιολογική παράγραφος 28, τώρα αιτιολογική παράγραφος 32
(Επέκταση των αναφερόµενων διατάξεων σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις σε άλλους
τύπους συµβάσεων και στις κοινοπραξίες)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία του ΕΚ, αναδιατυπώνοντάς την για λόγους συνοχής µε το

κείµενο της σχετικής διάταξης. Προστέθηκαν κάποιες διευκρινίσεις ώστε να αποσαφηνισθεί η

διάταξη.
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Τροπολογία 7 - Αιτιολογική παράγραφος 34, τώρα αιτιολογική παράγραφος 41
(Γενικές διατάξεις σχετικά µε την ισοδυναµία των προσφορών)

Το Συµβούλιο δέχθηκε τους στόχους της τροπολογίας του ΕΚ και την εισήγαγε µε µια συντακτική

τροποποίηση.

Τροπολογία 9 - Νέα αιτιολογική παράγραφος 42α (δεν ενσωµατώθηκε ως χωριστή
αιτιολογική παράγραφος)
(Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές λόγω παράβασης κοινωνικών διατάξεων)

Το Συµβούλιο αναγνώρισε κατ� ουσίαν αυτή την τροπολογία του ΕΚ, αλλά δεν έκρινε απαραίτητη

την προσθήκη χωριστής αιτιολογικής παραγράφου, δεδοµένου ότι ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται µε

το αναδιαρθρωµένο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Τροπολογίες 13 και 16 - Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)· άρθρο 6α (νέο), τώρα
άρθρο 6
(Προσθήκη των ταχυδροµικών υπηρεσιών)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την προσθήκη των «ταχυδροµικών υπηρεσιών». Ωστόσο, το πεδίο

εφαρµογής και οι λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε τον ταχυδροµικό τοµέα τροποποιήθηκαν ώστε

να εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή συνοχή µεταξύ των δύο οδηγιών, να επιτευχθεί η

απαιτούµενη ευελιξία, όπως ζητείται και στις τροπολογίες, και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 18 - Άρθρο 10, τώρα άρθρο που διαγράφηκε κατά την αναδιάρθρωση
(Σωρευτική εκπλήρωση των απαιτήσεων από διάφορους οικονοµικούς φορείς)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία. Για νοµοτεχνικούς λόγους, πάντως, το

Συµβούλιο προτίµησε να περιλάβει την τροπολογία προσαρµόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 53

παράγραφοι 4 και 5 καθώς και του άρθρου 54 παράγραφοι 5 και 6.

Τροπολογία 22 - Άρθρο 19 παράγραφος 7 στοιχείο β, τώρα άρθρο 17 παράγραφος 1
(Ρήτρα σιωπηρής ανανέωσης των συµβάσεων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά περιέλαβε όλες τις ανανεώσεις

συµβάσεων στο άρθρο 17 παράγραφος 1, σύµφωνα µε την αντίστοιχη διάταξη της «κλασικής

οδηγίας».
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Τροπολογία 26 - Άρθρο 26, τώρα άρθρο 23
(Εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες σε
όλους του τύπους συµβάσεων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία και ενσωµάτωσε το περιεχόµενό της µέσω

αναδιάρθρωσης του άρθρου 23 (βλ. επίσης το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 6).

Τροπολογίες 27 και 28 - Άρθρο 26, τώρα άρθρο 23
(∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες)

Το Συµβούλιο δέχθηκε το κύριο στοιχείο της τροπολογίας � την επέκταση της διάταξης και στους

τρεις τύπους συµβάσεων � και την ενσωµάτωσε µέσω αναδιάρθρωσης του άρθρου 23 (βλ. επίσης

το σκεπτικό σχετικά µε τις τροπολογίες 6 και 26).

Τροπολογία 29 - Άρθρο 27, τώρα άρθρο 26
(Εξαίρεση των συµβάσεων για την προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία, αλλά επέφερε συντακτικές τροποποιήσεις, οι οποίες δεν

θίγουν την ουσία.

Τροπολογίες 99 και 118 - Άρθρο 34 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο
(Απόδειξη της ισοδυναµίας όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία. Ωστόσο, η ιδέα ότι ο προσφέρων πρέπει να

αποδεικνύει την ισοδυναµία εκφράσθηκε µε διαφορετική διατύπωση.

Τροπολογίες 91 και 98 - Άρθρο 34 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, τώρα παράγραφος 6
(Ευρωπαϊκά οικολογικά σήµατα, εθνικά και πολυεθνικά πρότυπα ως τεχνικές προδιαγραφές)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά προτίµησε να περιλάβει τους όρους

σχετικά µε αυτά τα σήµατα και πρότυπα ως τεχνικές προδιαγραφές σε µια νέα παράγραφο 6.
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Τροπολογία 35 - Άρθρο 34 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, τώρα παράγραφος 6
(Εµβέλεια εκτέλεσης και λειτουργικές απαιτήσεις)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία, αλλά προτίµησε να διευκρινίσει πώς και σε

ποιο βαθµό µπορούν να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές σε µια νέα παράγραφο 6 και

στο παράρτηµα XX (βλ. επίσης το σκεπτικό σχετικά µε τις τροπολογίες 91 και 98).

Τροπολογίες 38 και 100 - Άρθρο 34 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 6, τώρα
παράγραφοι 4 και 5
(Ερµηνεία του «ενδεδειγµένου µέσου»)

Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει την τροπολογία και το κύριο περιεχόµενό της, αλλά τροποποίησε

τη διατύπωση, ώστε να διατηρηθεί λειτουργικότητα παρόµοια µε εκείνη της «κλασικής» οδηγίας.

Τροπολογία 40 - Άρθρο 34 παράγραφος 7, τώρα παράγραφος 8
(Μνεία συγκεκριµένης προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής)

Το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί εν µέρει την τροπολογία του ΕΚ, κατά την έννοια ότι αποκλείει

µεν τη µνεία συγκεκριµένων κατασκευαστών ή προµηθευτών, αλλά επιτρέπει τη µνεία ιδιαίτερων

µεθόδων κατασκευής προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της «αειφόρου ανάπτυξης». Με την

προσθήκη των λέξεων «εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης», το κείµενο

της κοινής θέσης επιτρέπει τη µνεία ιδιαίτερων µεθόδων κατασκευής εφόσον αυτή δικαιολογείται

από τον τύπο της σύµβασης και δεν αποκλείει τη δυνατότητα απόδειξης της ισοδυναµίας από τους

προσφέροντες. Κατά τον τρόπο αυτό το Συµβούλιο επιδίωξε να ενσωµατώσει κατ� ουσίαν την

τροπολογία του ΕΚ.

Τροπολογία 33 - Άρθρο 33 παράγραφος 3, τώρα άρθρο 38

(Όροι εκτέλεσης της σύµβασης)

Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει την τροπολογία, αλλά την ενσωµάτωσε στο άρθρο 38 (νέο) µε

γενική διατύπωση.
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Τροπολογία 50 - Άρθρο 47 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο (νέο), τώρα άρθρο 48 παράγραφος 1
(Ηλεκτρονική υπογραφή)

Όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής και το απόρρητο των διαβιβαζόµενων

δεδοµένων, το Συµβούλιο δέχθηκε τη βασική αρχή αυτή καθεαυτή, αλλά προτίµησε να την

ενσωµατώσει µέσω των διατάξεων του παραρτήµατος XXIII (νέου). Το Συµβούλιο κρίνει πάντως

ότι αυτές οι θεµιτές ανησυχίες λαµβάνονται επαρκώς υπόψη µέσω του παραρτήµατος αυτού και ότι

δεν ενδείκνυται η υποχρεωτική χρήση της κρυπτογράφησης.

Τροπολογία 51 - Άρθρο 47 παράγραφος 2, τώρα άρθρο 48 παράγραφος 3
(Συµπληρωµατική απαίτηση για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των δεδοµένων)

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε εν µέρει την τροπολογία, επεκτείνοντας την απαίτηση στην

αποθήκευση πληροφοριών.

Τροπολογία 53 - Άρθρο 48 παράγραφος 4, τώρα άρθρο 49 παράγραφος 4
(Ενηµέρωση σχετικά µε την απόρριψη εντός ορισµένης προθεσµίας)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ� ουσίαν την τροπολογία αυτή και αποφάσισε να ενσωµατώσει ακόµη

αυστηρότερη απαίτηση για λόγους µεγαλύτερης διαφάνειας.

Τροπολογία 57 - Άρθρο 52 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο (νέο), τώρα άρθρο 53 παράγραφος 3
(Λόγοι προσωπικού αποκλεισµού στο πλαίσιο των απαιτήσεων συστήµατος προεπιλογής)

Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει την τροπολογία του ΕΚ, αλλά προτίµησε να διατυπώσει την

απαίτηση ως εναλλακτική δυνατότητα του κράτους µέλους για τις αναθέτουσες αρχές.

Τροπολογία 64 - Άρθρο 53α (νέο)
(Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης)

Το Συµβούλιο δέχθηκε κατά µεγάλο µέρος την ουσία της τροπολογίας και την ενσωµάτωσε στο νέο

άρθρο 52 παράγραφος 3 (βλ. επίσης αιτιολογική παράγραφο 52).
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Τροπολογίες 67, 68 και 69 - Άρθρο 54 παράγραφοι 3, 4 και 5, τώρα άρθρο 55 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο
(Λεπτοµερείς διατάξεις για την ενηµέρωση όσον αφορά τη στάθµιση)

Το Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη απλούστευσης της προτεινόµενης διάταξης µε την

ενσωµάτωση απλούστερου κειµένου στην παράγραφο 2 και τη διαγραφή των παλαιών

παραγράφων 3, 4 και 5. Σύµφωνα µε τη συµφωνία σχετικά µε την «κλασική» οδηγία, το Συµβούλιο

εισήγαγε επίσης µεγαλύτερη ευελιξία επιτρέποντας στους αναθέτοντες φορείς να αναφέρουν τα

κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας σε ορισµένες αιτιολογηµένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 74 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο (νέο), τώρα άρθρο 64
(Ηλεκτρονική υπογραφή � «∆ιαγωνισµοί µελετών»)

∆εδοµένου ότι οι τροπολογίες ταυτίζονται σχεδόν, βλ. το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 50.

Τροπολογία 75 - Άρθρο 62 παράγραφος 2, τώρα άρθρο 64 παράγραφος 2
(Συµπληρωµατική απαίτηση για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των δεδοµένων �
«∆ιαγωνισµοί µελετών»)

Βλ. το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 51.

Τροπολογία 95 - Παράρτηµα XX, σηµείο 1, τώρα παράρτηµα XXI, σηµείο 1
(Αποσαφήνιση των τεχνικών προδιαγραφών στο βαθµό που αφορούν περιβαλλοντικές πτυχές)

Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει µόνον την τροπολογία. Συγκεκριµένα, δεν µπόρεσε να

ενσωµατώσει τον «περιβαλλοντικό αντίκτυπο» ως σηµαντικό στοιχείο του ορισµού της τεχνικής

προδιαγραφής. Ωστόσο, σύµφωνα µε την κοινή θέση για την «κλασική» οδηγία, ενσωµατώθηκε η

έκφραση «επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης».

2.3. Οι ακόλουθες τροπολογίες απορρίφθηκαν και συνεπώς δεν ενσωµατώθηκαν στο

κείµενο :

Τροπολογία 1 - Αιτιολογική παράγραφος 2, τώρα αιτιολογική παράγραφος 9
(Μνεία του οικονοµικά προσιτού και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών στον τοµέα των
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία, δεδοµένου ότι η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στην

εναρµόνιση της ποιότητας και του οικονοµικά προσιτού των προσφερόµενων υπηρεσιών.
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Τροπολογία 5 - Αιτιολογική παράγραφος 8, τώρα αιτιολογική παράγραφος 10
(Μνεία του γεγονότος ότι οι διατάξεις αφορούν φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δηµόσιου τοµέα)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία του ΕΚ, δεδοµένου ότι οι προτεινόµενες προσθήκες
θεωρούνται µάλλον περιττές σε σχέση µε το παρόν περιεχόµενο της αιτιολογικής παραγράφου.

Τροπολογίες 123 και 10 - Άρθρο 1 παράγραφος 7 και παράγραφος 7α (νέα), τώρα
παράγραφος 4
(Ορισµός των συµβάσεων-πλαισίων)

Το Συµβούλιο προτίµησε την ορολογία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Οι τροπολογίες του
ΕΚ θα είχαν ως αποτέλεσµα να µειωθεί η απαιτούµενη ευελιξία των αναθετόντων φορέων, οι
οποίοι επιπλέον θα υπάγονταν σε αυστηρότερο καθεστώς από αυτό που εφαρµόζεται στις
αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε την «κλασική» οδηγία.

Τροπολογία 11 - Άρθρο 1 παράγραφος 9, τώρα παράγραφος 9 στοιχείο δ)
(∆ιαγωνισµοί µελετών µε ή/και χωρίς απονοµή βραβείων)

Το Συµβούλιο απέρριψε την ιδέα της υποχρεωτικής απονοµής βραβείων στους διαγωνισµούς
µελετών.

Τροπολογία 106 - Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)
(Προσθήκη των οµίλων αγορών στον ορισµό των αναθετουσών αρχών)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία, δεδοµένου ότι θα υπήρχε κίνδυνος να θιγεί η ασφάλεια
δικαίου όσον αφορά τη διάκριση µεταξύ «οργανισµών δηµοσίου δικαίου» και «δηµόσιων
επιχειρήσεων». Το Συµβούλιο δέχθηκε πάντως εν µέρει την ουσία της τροπολογίας,
ενσωµατώνοντας νοµικώς σαφή ορισµό των «κεντρικών αρχών προµηθειών» (βλ. άρθρο 1
παράγραφος 8 (νέα)) και λειτουργικές διατάξεις σχετικά µε τις δυνατότητες χρήσης αυτών των
αρχών αγορών (βλ. άρθρο 29 (νέο)).

Τροπολογία 14 - Άρθρο 2 παράγραφος 3
(Ορισµός των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωµάτων)

Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει την αρχική πρόταση της Επιτροπής εν προκειµένω, µε µια
µικρή συντακτική τροποποίηση.

Τροπολογία 124 - Άρθρο 13, τώρα άρθρο 14
(∆ιατάξεις σχετικά µε τις συµβάσεις-πλαίσια)

Βλ. σκεπτικό σχετικά µε τις τροπολογίες 123 και 10.
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Τροπολογία 19 - Άρθρο 14 παράγραφος 1α (νέα), τώρα άρθρο 16
(Μνεία ορισµένων στόχων όπως αναφέρονται στη Συνθήκη)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η µνεία σε στόχους της Συνθήκης ρυθµίζεται επαρκώς στην αιτιολογική

παράγραφο 13 (βλ. επίσης το σκεπτικό σχετικά µε την τροπολογία 111).

Τροπολογία 23 - Άρθρο 22, τώρα άρθρο 21
(Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν ειδικά µέτρα ασφαλείας)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να ενσωµατώσει την τροπολογία του ΕΚ, δεδοµένου ότι θεώρησε

περιττή την προσθήκη της σχετικής ρήτρας.

Τροπολογία 25 - Άρθρο 25
(Επέκταση της διάταξης για τα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώµατα στις συµβάσεις εκτός
των συµβάσεων υπηρεσιών)

Το Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει την προσέγγιση και το πεδίο εφαρµογής που είχε

προτείνει αρχικά η Επιτροπή.

Τροπολογία 30 - Άρθρο 27 παράγραφος 2, τώρα άρθρο 26
(∆υνατότητα επανεξέτασης της νοµοθεσίας όσον αφορά τις συµβάσεις που καλύπτονται από
την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία του ΕΚ, κρίνοντας ότι θα ήταν περιττή ειδική

ρήτρα επανεξέτασης στο µέρος αυτό της οδηγίας, δεδοµένου ότι, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε

επανεξέταση της σχετικής νοµοθεσίας θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 251

της Συνθήκης.

Τροπολογίες 31 και 117 - Άρθρο 29, τώρα άρθρο 30
(∆ιαδικασία προσδιορισµού του κατά πόσον δεδοµένη δραστηριότητα είναι ανοικτή στον
ανταγωνισµό)

Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει κατά πολύ µεγάλο τµήµα την πρόταση της Επιτροπής και

απλώς διατύπωσε µε πλέον ορθολογικό τρόπο ορισµένα σηµεία. Η ουσία της τροπολογίας 117

έγινε εν µέρει δεκτή.
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Τροπολογία 32 - Άρθρο 33 παράγραφος 2
(∆ιατάξεις για τις συµπληρωµατικές πληροφορίες όσον αφορά την υπεργολαβία)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία του ΕΚ, δεδοµένου ότι οι απαιτήσεις στον κοινωνικό
τοµέα και τον τοµέα της εργασίας θα πρέπει να βαρύνουν κατ� αρχάς τον εργολήπτη, ο οποίος θα
υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι υπεργολάβοι πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Ωστόσο, τα
κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν σχετικά µε τη θέσπιση γενικής υποχρέωσης για
την απαίτηση παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών από τους υπεργολάβους.

Τροπολογία 36 - Άρθρο 34 παράγραφος 3α (νέα)
(Ορισµός των «ισοδύναµων προτύπων»)

Το Συµβούλιο, δεδοµένου ότι ενσωµάτωσε ήδη διάφορες τροπολογίες του ΕΚ µε την
αναδιάρθρωση των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού, έκρινε ότι η διατύπωση είναι αρκετά
σαφής και θεωρεί περιττή την εισαγωγή περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά µε τον όρο
«ισοδύναµος» (βλ. επίσης το σκεπτικό σχετικά µε τις τροπολογίες 91, 98 και 35 ανωτέρω).

Τροπολογία 120 - Άρθρο 37
(Περαιτέρω διατάξεις σχετικά µε την υπεργολαβία)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία του ΕΚ, που θα περιέπλεκε υπερβολικά το κείµενο και θα
δυσχέραινε την κατανόησή του.

Τροπολογία 45 - Άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχείο β), τώρα άρθρο 40 παράγραφος 3
στοιχείο β)
(∆ιαδικασία χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού στην περίπτωση ορισµένων
συµβάσεων για ερευνητικούς σκοπούς)

Κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, αυτή η τροπολογία του ΕΚ δεν θα αποσαφήνιζε τη διάκριση
µεταξύ έρευνας και εµπορικής εκµετάλλευσης. Το Συµβούλιο προτίµησε συνεπώς να διατηρήσει το
αρχικό κείµενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 47 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο (νέο), τώρα άρθρο 42
(Υποχρεωτική προσθήκη πληροφοριών σχετικά µε υποχρεώσεις που αφορούν την προστασία
της εργασίας στην («προκήρυξη διαγωνισµού»))

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτή την υποχρεωτική προσθήκη στην προκήρυξη διαγωνισµού.
Αντιθέτως, προτίµησε να προβλέψει την προσθήκη πληροφοριών σχετικά µε την προστασία της
εργασίας και τις συνθήκες εργασίας στα έγγραφα της σύµβασης ως εναλλακτική δυνατότητα για
τους αναθέτοντες φορείς ή ως υποχρέωση που θα µπορούσαν να επιβάλουν τα κράτη µέλη (βλ.
γενική ρήτρα στο άρθρο 38 (νέο)).
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Τροπολογία 48 - Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τώρα άρθρο 47 παράγραφος 4
(Απαγόρευση διάκρισης µεταξύ των προσφερόντων)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία του ΕΚ, δεδοµένου ότι, εν πάση περιπτώσει, η
απαρίθµηση της παραγράφου 4 δεν είναι εξαντλητική, όπως φαίνεται από το εισαγωγικό τµήµα :
«περιλαµβάνει τουλάχιστον �».

Τροπολογία 49 - Άρθρο 47 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τώρα άρθρο 48 παράγραφος 1
(Επιλογή της µεθόδου επικοινωνίας από τις «αναθέτουσες αρχές»)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία αυτή, δεδοµένου ότι θα υποχρέωνε τους αναθέτοντες
φορείς να δέχονται την υποβολή προσφορών ή άλλες κοινοποιήσεις µε ηλεκτρονικά µέσα ακόµη
και στην περίπτωση που δεν θα διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισµό.

Τροπολογία 103 - Άρθρο 47 παράγραφος 4α (νέα), τώρα άρθρο 48
(Βεβαίωση σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου κατόπιν αιτήσεως)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία, ως πολύ δυσεφάρµοστη (βλ. επίσης το
σκεπτικό για την «κλασική οδηγία», τροπολογία 75).

Τροπολογία 52 - Άρθρο 48 παράγραφος 3, τώρα άρθρο 49 παράγραφος 3
(Ενηµέρωση σχετικά µε τα συστήµατα προεπιλογής εντός ορισµένης προθεσµίας)

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία, δεδοµένου ότι η διάταξη αυτή θα µπορούσε να
θεωρηθεί ότι εισάγει υποχρέωση περάτωσης της εξέτασης εντός δύο µηνών, πράγµα που θα ήταν
κατά κανόνα ανεφάρµοστο.

Τροπολογία 54 - Άρθρο 49 παράγραφος 2, τώρα άρθρο 50 παράγραφος 2
(∆ιατήρηση των πληροφοριών επί ορισµένο χρονικό διάστηµα)

Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει το χρονικό διάστηµα που είχε προβλεφθεί στην πρόταση
της Επιτροπής, ώστε να αποφευχθεί η σηµαντική και γενικά αδικαιολόγητη οικονοµική επιβάρυνση
των αναθετόντων φορέων.

Τροπολογία 55 - Άρθρο 49α (νέο)
(∆ιαδικασίες επανεξέτασης)

Το Συµβούλιο ήταν της γνώµης ότι θα ήταν περιττό να περιληφθεί και άλλη ρήτρα σχετικά µε τις
διαδικασίες επανεξέτασης. Στην οδηγία 92/13/ΕΟΚ προβλέπονται ήδη διαδικασίες επανεξέτασης
λόγω υπονοιών για παράβαση των διαδικαστικών κανόνων και στην οδηγία 96/71/ΕΟΚ
προβλέπονται διαδικασίες επανεξέτασης σχετικά µε τους αποσπασµένους εργαζοµένους.
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Τροπολογία 56 - Άρθρο 50 παράγραφος 1, τώρα άρθρο 51 παράγραφος 1
(Απόδειξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 38)

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία, λόγω έλλειψης συνοχής αυτής της χωριστής απαίτησης µε
τη γενική προσέγγιση που εκφράζεται στη νέα παράγραφο 1. Ωστόσο, το Συµβούλιο συµφωνεί µε
το Κοινοβούλιο ότι οι προσφέροντες πρέπει ασφαλώς να τηρούν την εφαρµοστέα κοινωνική
νοµοθεσία (περιλαµβανοµένων των συλλογικών συµβάσεων) και ότι οι αρχές θα πρέπει να
µπορούν να αποκλείουν τους προσφέροντες που δεν έχουν εκπληρώσει τις κοινωνικές τους
υποχρεώσεις. Για λόγους συνοχής, το Συµβούλιο επέλεξε να περιληφθεί ρητή µνεία του στοιχείου
αυτού στις αιτιολογικές παραγράφους 44 και 54 (νέα) και όχι στο διατακτικό.

Τροπολογία 58 - Άρθρο 53 παράγραφος 3α (νέα), τώρα άρθρο 54
(Τοµεακές διατάξεις)

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία αυτή, διότι δεν φαίνεται να συµβιβάζεται µε το στόχο
του ενοποιηµένου πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και θα δηµιουργούσε ενδεχοµένως
προβλήµατα όσον αφορά τη συνέχιση της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας
βάσει της Συµφωνίας περί των ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA).

Τροπολογία 109 - Άρθρο 53 παράγραφος 4, τώρα άρθρο 54
(Υποχρεωτικό κριτήριο «προσωπικοί λόγοι»)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρµογή αυτών των ρητρών
αποκλεισµού για όλες τις κατηγορίες αναθετόντων φορέων (βλ. επίσης το σκεπτικό σχετικά µε την
τροπολογία 57 ανωτέρω).

Τροπολογία 60 - Άρθρο 53 παράγραφος 4α (νέα), τώρα άρθρο 54
(∆ιατάξεις σχετικά µε την επιβολή του ποινικού δικαίου)

Το Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει την πρόταση της Επιτροπής, που περιέχει µια
διασταυρούµενη παραποµπή στον κατάλογο λόγων αποκλεισµού της «κλασικής» οδηγίας.

Τροπολογία 61 - Άρθρο 53 παράγραφος 4β (νέα), τώρα άρθρο 54
(∆ιάταξη σχετικά µε τους «επίσηµους καταλόγους»)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν θα ήταν σκόπιµο να επιβληθεί η εν λόγω διάταξη σε όλες τις
αναθέτουσες αρχές, δεδοµένου ότι το πλαίσιο της παρούσας οδηγίας είναι πλέον ευέλικτο.
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Τροπολογία 62 - Άρθρο 53 παράγραφος 4γ (νέα), τώρα άρθρο 54
(Μη παρεµβολή στην προώθηση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης)

Το Συµβούλιο θεωρεί περιττή ή άστοχη την ενσωµάτωση της προτεινόµενης διάταξης στην οδηγία,
δεδοµένου ότι θα έθετε σε κίνδυνο τη διάκριση µεταξύ κριτηρίων ανάθεσης και τεχνικών
προδιαγραφών και θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρανοήσεις.

Τροπολογία 125 - Άρθρο 54 παράγραφος 1, στοιχείο α), τώρα άρθρο 55
(Προσθήκη των οφελών υπέρ τρίτων στα κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων)

Σε πλήρη συνοχή µε την «κλασική» οδηγία, το Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει την πρόταση
της Επιτροπής, όπου διευκρινίζεται ότι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά»
είναι η «πλέον συµφέρουσα για τις αναθέτουσες αρχές». Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε συνεπώς την
τροπολογία. Το Συµβούλιο κρίνει επίσης ότι ο όρος «που δικαιολογούνται από» είναι
καταλληλότερος από το «συνδέονται µε» ή «συνδέονται άµεσα µε». Η αιτιολογική παράγραφος 54
παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε τη ερµηνεία του εν λόγω όρου.

Τροπολογία 66 - Άρθρο 54 παράγραφος 2, τώρα άρθρο 55 παράγραφος 2
(Στάθµιση των κριτηρίων)

Το Συµβούλιο προτιµά τους λεπτοµερείς κανόνες για τη στάθµιση των κριτηρίων που
προβλέπονται στην πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, το Συµβούλιο προσέθεσε µια διάταξη η οποία
παρέχει κάποια ευελιξία στις περιπτώσεις που η εν λόγω στάθµιση δεν είναι δυνατή για
αποδείξιµους λόγους.

Τροπολογία 71 - Άρθρο 57 παράγραφος 3, τώρα άρθρο 59 παράγραφος 3
(Επέκταση των σχετικών µε τρίτες χώρες συνεπειών σε όλους τους τύπους συµβάσεων και
στα πρότυπα της ∆ΟΕ)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί το πρώτο µέρος της τροπολογίας, δεδοµένου ότι συµφωνεί µε
την πρόταση της Επιτροπής που περιορίζεται εκ προθέσεως στις συµβάσεις υπηρεσιών. Το δεύτερο
µέρος της τροπολογίας θα είχε ως αποτέλεσµα την υποχρέωση της Επιτροπής να ασχολείται µε
θέµατα ως προς τα οποία δεν υποβάλλονται εκθέσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου.

Τροπολογία 73 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τώρα άρθρο 64
(Επιλογή των µέσων επικοινωνίας)

Όπως και σχετικά µε την τροπολογία 49 όσον αφορά το άρθρο 47 (τώρα άρθρο 48), το Συµβούλιο
απορρίπτει αυτή την τροπολογία, δεδοµένου ότι θα υποχρέωνε τους αναθέτοντες φορείς να
δέχονται σχέδια, µελέτες ή άλλες κοινοποιήσεις µε ηλεκτρονικά µέσα ακόµη και χωρίς να
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό.
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Τροπολογίες 76 και 77 - Παράρτηµα X, τώρα παράρτηµα XI
(Κατάλογος νοµοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία 76, διότι θα οδηγούσε στην εισαγωγή

τεκµηρίου όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στις σχετικές αγορές. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το

στοιχείο αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος έχει

αποφασίσει να εφαρµόζει την οδηγία 94/22/ΕΟΚ στον τοµέα του άνθρακα. Το Συµβούλιο επέλεξε

να περιληφθεί σχετική αποσαφήνιση στην αντίστοιχη αιτιολογική παράγραφο. Όσον αφορά την

τροπολογία 77, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την υπαγωγή της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ στο

παράρτηµα X, δεδοµένου ότι δεν αποτελεί οδηγία ελευθέρωσης. Το Συµβούλιο προτίµησε συνεπώς

να διατηρήσει εν προκειµένω την αρχική διατύπωση της Επιτροπής.

Τροπολογία 84 � Παράρτηµα XVI A, κατηγορία 6, στοιχείο β)
(Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες στην κατηγορία υπηρεσιών 6)

Το Συµβούλιο εξέτασε το ενδεχόµενο διαγραφής των «τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών»,

λόγω της υπερβολικής ευρύτητας του όρου. Τελικά εισήγαγε στο άρθρο 24 και στην αιτιολογική

παράγραφο 26 µια λύση παρόµοια µε εκείνη της «κλασικής» οδηγίας, βάσει της αποδοχής της

τροπολογίας 37 στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής πρότασης.

Τροπολογία 88 - Παράρτηµα XXI A (νέο)
(Παράρτηµα σχετικά µε τους βασικούς διεθνείς κανόνες εργασίας)

Η απόρριψη της τροπολογίας αυτής απορρέει από την απόρριψη της τροπολογίας 71.

3. Σηµαντικές µεταβολές του κειµένου που εισήγαγε το Συµβούλιο σε σχέση µε την αρχική

πρόταση της Επιτροπής

∆υναµικά συστήµατα αγορών και ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί � τώρα άρθρο 15/ άρθρο 40

Το Συµβούλιο εισήγαγε λεπτοµερέστερες διατάξεις σχετικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα αγορών

και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, οι οποίες απηχούν τις διατάξεις της «κλασικής» οδηγίας

και προσαρµόζουν το πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων στις τεχνικές που έχουν διαµορφωθεί και

εφαρµόζονται σε διάφορα κράτη µέλη.
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Υπαγωγή των «ταχυδροµικών υπηρεσιών» στην οδηγία για τις επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας - τώρα άρθρο 6

Με την προσθήκη αυτή επιχειρείται να ληφθεί υπόψη η ελευθέρωση του τοµέα αυτού στα κράτη
µέλη, ενώ ταυτοχρόνως διευκρινίζεται ποιες εναλλακτικές δυνατότητες και ειδικοί διακανονισµοί
ισχύουν ακόµη.

Συµβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες � τώρα
άρθρο 23

Κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθούν ειδικές διατάξεις σχετικά µε τις συµβάσεις που ανατίθενται σε
συνδεδεµένες επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες, δεδοµένου ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι σπάνια
στον τοµέα των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Με την αποσαφήνιση των όρων υπό τους οποίους
οι συµβάσεις, που ανατίθενται χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού από κοινοπραξίες αναθέτουσας
αρχής και άλλων φορέων, υπόκεινται στους κανόνες της οδηγίας, επιτεύχθηκε συµβιβασµός µεταξύ
των διαφόρων νοµικών απαιτήσεων και παραδόσεων των κρατών µελών.

Περιβαλλοντικά κριτήρια ως τεχνικές προδιαγραφές � τώρα άρθρο 34

Με την εισαγωγή της παραγράφου αυτής το Συµβούλιο επιχείρησε να συµβάλει στην αποσαφήνιση
της χρήσης των περιβαλλοντικών τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να διαθέτουν την απαιτούµενη
ευελιξία τα κράτη µέλη και να καλυφθούν οι πρακτικές απαιτήσεις.

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής � τώρα άρθρο 66

Η διάταξη αυτή απηχεί την αντίστοιχη διάταξη της «κλασικής» οδηγίας. Η διαφύλαξη της
ανωνυµίας αναγνωρίσθηκε ως σηµαντική προϋπόθεση κατά τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στον
τοµέα των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Συµπέρασµα

Η κοινή θέση σχετικά µε την οδηγία για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας διατηρεί την προσέγγιση
και τους στόχους της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, ενώ ταυτοχρόνως ενσωµατώνει αρκετές
τροπολογίες του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον ως προς την ουσία τους. Το Συµβούλιο ευθυγράµµισε
σε µεγάλο βαθµό το κείµενο της κοινής θέσης σχετικά µε την οδηγία για τις επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας προς την «κλασική» οδηγία, υπογραµµίζοντας κατά τον τρόπο αυτό το γεγονός ότι οι δύο
οδηγίες αποτελούν αλληλένδετα τµήµατα του νέου νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

=====================
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ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 10.03.2003

1. Στις 11 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, µε βάση το άρθρο 47
παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, τις δύο προαναφερόµενες προτάσεις περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων.1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης, έδωσε τη
γνώµη του επί αµφότερων των προτάσεων σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιανουαρίου 2002.2

                                                
1 ΕΕ C 29E, 30. 1. 2001, σ. 11. Ο τίτλος της δεύτερης οδηγίας τροποποιήθηκε κατά τις

διαπραγµατεύσεις προκειµένου να περιλαµβάνονται και οι ταχυδροµικές υπηρεσίες.
2 ΕΕ C 271E, 7.11.2002, σ. 176 («κλασική» οδηγία). ΕΕ C 271E, 7.11.2002, σ. 293 (οδηγία

«περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»).
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3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της επί αµφότερων των προτάσεων
στις 26 Απριλίου 20011.

4. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της επί αµφότερων των προτάσεων στις
13 ∆εκεµβρίου 2000.2

5. Στις 21 Μαΐου 2002, το Συµβούλιο (Εσωτερική Αγορά, Καταναλωτές και Τουρισµός)
κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για τον καθορισµό κοινής θέσης που αφορά την πρόταση για
την «κλασική» οδηγία (έγγρ. 9270/02).
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο (Ανταγωνιστικότητα) κατέληξε σε πολιτική
συµφωνία για τον καθορισµό κοινής θέσης που αφορά την πρόταση «περί επιχειρήσεων
κοινής ωφελείας» (έγγρ. 12204/02).

6. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε

− να εγκρίνει τα κείµενα για τον καθορισµό κοινής θέσης αµφότερων των φακέλων (τα
οποία οριστικοποιήθηκαν στην τελική τους µορφή από την Υπηρεσία Γλωσσοµαθών
Νοµικών) ως έχουν στα έγγραφα 11029/02 MAP 30 CODEC 922 («κλασική οδηγία»)
και 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)
αντίστοιχα,

− να εγκρίνει τα σχέδια σκεπτικού του Συµβουλίου, ως έχουν στα έγγραφα 11029/02
MAP 30 CODEC 922 ADD 1 («κλασική» οδηγία) και 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
ADD 1 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας») αντίστοιχα,

− να εισηγηθεί στο Συµβούλιο να καθορίσει την κοινή του θέση ως έχει στο έγγρ.
11029/02 MAP 30 CODEC 922 («κλασική οδηγία») και στο έγγρ. 12634/02 MAP 38
CODEC 1180 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας») στο πλαίσιο των σηµείων
«Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου, και να εγκρίνει το σκεπτικό του
Συµβουλίου ως έχει στο έγγρ. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 («κλασική
οδηγία») και στο έγγρ. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (οδηγία «περί
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»).

________________________

                                                
1 ΕΕ C 193, 10. 7. 2001, σ. 1 (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)· ΕΕ C 193,

10.7.2001, σ. 7 («κλασική» οδηγία).
2 ΕΕ C 144, 15. 5.2001, σ. 23.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (10.3)
(OR. en)

∆ιοργανικός Φάκελος:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Θέµα : - Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων («κλασική» οδηγία)
= Καθορισµός κοινής θέσης

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)
= Καθορισµός κοινής θέσης

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 10.03.2003

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

Α. «ΚΛΑΣΙΚΗ» Ο∆ΗΓΙΑ

1. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 13 και το άρθρο 18
παρ. δ)

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων υπόκεινται σε κοινοτικές

υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε θα

ερµηνεύσει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε τη συµφωνία αυτή. Κατά συνέπεια, η
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Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική παράγραφος 13 και το άρθρο 18 παρ. δ) δεν µπορούν να

ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες συµβάσεις σχετικά µε

δάνεια αναθετουσών αρχών, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα δάνεια που αφορούν

«την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών

µέσων».

Εκτός αυτού, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, ούτως ή άλλως, στις περιπτώσεις όπου δεν

εφαρµόζονται οι οδηγίες, όπως για παράδειγµα κάτω του κατωφλίου, πρέπει να τηρούνται οι

κανόνες και οι αρχές της Συνθήκης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, αυτό

συνεπάγεται, ειδικότερα, υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση

επαρκούς δηµοσιότητας ώστε οι συµβάσεις να είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό.»

2. ∆ήλωση της βελγικής αντιπροσωπίας για την αιτιολογική παράγραφο 22α

«Η βελγική αντιπροσωπία διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι σηµειώθηκε κάποια πρόοδος που

επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να λαµβάνουν υπόψη ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά

θέµατα στο πλαίσιο ή µε την ευκαιρία της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων.

Κρίνει, ωστόσο, σκόπιµο να υπογραµµίσει τα ακόλουθα τρία ζητήµατα :

1. Ο µη σεβασµός των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τα οποία

καθιερώνονται από τις Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πρέπει να

εξοµοιώνεται σαφώς µε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα όσον αφορά την πρόσβαση

στις δηµόσιες συµβάσεις.

Εν προκειµένω, το Βέλγιο σηµείωσε την ερµηνεία που έδωσε η Νοµική Υπηρεσία του

Συµβουλίου σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 22α, η οποία αποτελεί τη βάση του

άρθρου 46 σχετικά µε τις πιθανότητες αποκλεισµού ενός οικονοµικού φορέα από

συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (έγγρ. 8439/02 MAP 18

CODEC 524).

2. Το ίδιο ηθικό ζήτηµα πρέπει να τίθεται και στο στάδιο εκτέλεσης των συµβάσεων,

τόσο ως προς την κατασκευή, προκειµένου για προµήθειες, όσο και την παραγωγή και

τις µεθόδους µεταφοράς, προκειµένου για προϊόντα, ιδίως δε εκείνα που προέρχονται

από τρίτες χώρες.
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3. Το Βέλγιο θα επιθυµούσε, τέλος, τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου που να

συµβάλλει στη διασφάλιση του σεβασµού των οικονοµικών και κοινωνικών

δικαιωµάτων από επιχειρήσεις που είναι υποψήφιοι, προσφέροντες ή ανάδοχοι

δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές των κρατών

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

3. ∆ήλωση της γαλλικής αντιπροσωπίας σχετικά µε το άρθρο 1 παρ. 3 α) και το άρθρο 18α

«Η Γαλλία φρονεί ότι ο ορισµός των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών και παραχώρησης

δηµοσίων έργων που περιλαµβάνεται στο σχέδιο οδηγίας περί της σύναψης δηµόσιων

συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων είναι ατελής, δεδοµένου ότι αναφέρεται

αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης που παραχωρείται στον ανάδοχο και όχι στον

κίνδυνο της εκµετάλλευσης.

Η Γαλλία επίσης εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι για την παραχώρηση

υπηρεσιών δεν προβλέφθηκε, στο πλαίσιο της δέσµης νοµοθετικών µέτρων για τις δηµόσιες

συµβάσεις, µια κοινοτική πλαισίωση κατά το πρότυπο των διατάξεων όσον αφορά την

παραχώρηση έργων.

Πράγµατι, το γεγονός ότι ουδείς ειδικός κανόνας προβλέπεται εν προκειµένω, υπονοµεύει την

εγκαθίδρυση πραγµατικής νοµικής ασφάλειας και αληθινής διαφάνειας στον τοµέα αυτόν. Οι

δύο αυτές απαιτήσεις συνηγορούν υπέρ της θέσπισης σαφών και ενιαίων κανόνων, τους

οποίους µόνον ένα νοµοθετικό κείµενο µπορεί να επιβάλει.»

4. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την παραχώρηση υπηρεσιών και τις συµπράξεις
δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα (άρθρο 1 παρ. 3 α) και άρθρο 18)

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ζητήµατα που αφορούν την παραχώρηση υπηρεσιών και τις

συµπράξεις δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω, προκειµένου να

αξιολογηθεί η ανάγκη ειδικού νοµοθετικού µέσου που θα επιτρέπει στους οικονοµικούς

φορείς καλύτερη πρόσβαση σε παραχωρήσεις και στις διάφορες µορφές συµπράξεων

δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο ότι οι εν λόγω φορείς µπορούν

να εκµεταλλευθούν πλήρως τα δικαιώµατά τους που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη.»
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5. ∆ήλωση της Αυστρίας σχετικά µε το άρθρο 46, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

«Η Αυστρία κρίνει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, είναι τα

κράτη µέλη που καθορίζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και υπό την επιφύλαξη του

κοινοτικού δικαίου, τους όρους εφαρµογής της παραγράφου 1. Σε αυτούς µπορούν να

συµπεριλαµβάνονται οι όροι υπό τους οποίους ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να αποδείξει

ότι έδωσε τέλος στους γενεσιουργούς λόγους µιας καταδικαστικής απόφασης. Εάν ο

οικονοµικός φορέας αποδείξει όντως ότι έδωσε τέλος στους λόγους που προκάλεσαν την

καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 46 παράγραφος 1, η αναθέτουσα αρχή

δεν είναι υποχρεωµένη να αποκλείσει τον εν λόγω υποψήφιο ή προσφέροντα.»

6. ∆ήλωση της πορτογαλικής αντιπροσωπίας σχετικά µε το άρθρο 46 παράγραφος 1

«Η Πορτογαλία παρατηρεί ότι η διατύπωση του άρθρου 46 δεν εγγυάται δεόντως την

οµοιογενή εφαρµογή του συστήµατος επιλογής ή αποκλεισµού υποψηφίων ή προσφερόντων,

δεδοµένου ότι αφήνει περιθώρια για άνιση µεταχείρισή τους εντός ενός κράτους µέλους,

καθώς και για διαφορετικό καθεστώς σε κάθε κράτος µέλος, πράγµα το οποίο µπορεί να

οδηγήσει σε κατάσταση νοµικής αβεβαιότητας που παρεµποδίζει την οµαλή λειτουργία της

αγοράς.

Η Πορτογαλία δηλώνει ότι οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται προς τις αρµόδιες αρχές της

χώρας της σύµφωνα µε το άρθρο 46 θα γίνονται δεκτές εντός των ορίων της εθνικής της

νοµοθεσίας, και ιδίως όταν ο ενδιαφερόµενος ή άλλοι οργανισµοί υποβάλουν αιτήσεις

απ� ευθείας, υπό τους όρους και για τους σκοπούς που προβλέπει η εν λόγω εθνική

νοµοθεσία».

7. ∆ήλωση της αυστριακής αντιπροσωπίας όσον αφορά το άρθρο 63α:

«Η Αυστρία θεωρεί δεδοµένο ότι ο τυχόν διάλογος µεταξύ κριτικής επιτροπής και

υποψηφίων, περί του οποίου οι παράγραφοι 4 και 5, σέβεται την αρχή της ανωνυµίας δυνάµει

της παραγράφου 4α. Η κριτική επιτροπή οφείλει ως εκ τούτου να λάβει απόφαση επί τη βάσει

µελετών που έχουν υποβληθεί ανωνύµως, δίχως να γνωρίζει την ταυτότητα των υποψηφίων».
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8. ∆ήλωση της ελληνικής αντιπροσωπίας για το άρθρο 63α

«Η ελληνική αντιπροσωπία δηλώνει ότι η εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 63α

(Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής) δεν πρέπει να είναι αντίθετη προς την γενική αρχή της

ανωνυµίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4α, δηλαδή ότι η ανωνυµία πρέπει να τηρείται,

σε κάθε περίπτωση - συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών - µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη

λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.»

9. ∆ήλωση της γαλλικής αντιπροσωπίας για το άρθρο 63α:

«Η Γαλλία εκτιµά ότι οι συµβάσεις αναδοχής έργου αποτελούν έναν σηµαντικό και δυναµικό

πόλο οικονοµικής δραστηριότητας, κυρίως όµως ότι διαδραµατίζουν έναν καίριας σηµασίας

κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο. Εν προκειµένω, η επιλογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων

αποτελεί µια αποφασιστική στιγµή. Προέχει συνεπώς να υπάρχει ένα σύστηµα που να

χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια και να αποφεύγει τις

διακρίσεις, και τούτο για το σύνολο του εδάφους της Ένωσης. Η Γαλλία εκτιµά ότι ο

διαγωνισµός µελετών ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτές τις απαιτήσεις. Εκφράζει τη λύπη

της διότι σήµερα στην Ευρώπη ο διαγωνισµός µελετών αποτελεί µάλλον την εξαίρεση παρά

τον κανόνα, και λυπάται διότι κατά την επίτευξη της συµφωνίας για τη νοµοθετική δέσµη δεν

κατέστη δυνατό να σηµειωθεί πρόοδος σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή.»

10. ∆ήλωση της δανικής αντιπροσωπίας

«Κατά τη µελλοντική δανική Προεδρία, η ∆ανία θα αναλάβει την πρωτοβουλία να διεξαγάγει

συζήτηση στο πλαίσιο του Συµβουλίου (Ανάπτυξη) σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει

να αντιµετωπισθεί η αποδέσµευση της αναπτυξιακής βοήθειας, όσον αφορά επίσης τις

συµβάσεις χωρών που λαµβάνουν παρόµοια βοήθεια.»

______________________



5807/03 ADD 1 ΑB/λκ 6
DG C I   EL

Β. Ο∆ΗΓΙΑ «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»

1. ∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε το άρθρο 5

«Το Συµβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη για συνοχή µεταξύ των Οδηγιών περί δηµοσίων

συµβάσεων και της πρότασης της Επιτροπής για «κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου σχετικά µε δράσεις των κρατών µελών για τους όρους παροχής

δηµόσιας υπηρεσίας και την ανάθεση συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα των

σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών συγκοινωνιών». Θα καταβληθεί κάθε

δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί η συνοχή αυτή.»

2. ∆ήλωση της αυστριακής αντιπροσωπίας όσον αφορά το άρθρο 63α

«Η Αυστρία θεωρεί δεδοµένο ότι ο τυχόν διάλογος µεταξύ κριτικής επιτροπής και

υποψηφίων, περί του οποίου οι παράγραφοι 4 και 5, σέβεται την αρχή της ανωνυµίας δυνάµει

της παραγράφου 4α. Η κριτική επιτροπή οφείλει ως εκ τούτου να λάβει απόφαση επί τη βάσει

µελετών που έχουν υποβληθεί ανωνύµως, δίχως να γνωρίζει την ταυτότητα των υποψηφίων».

3. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 26 και το άρθρο 24,

σηµείο γ)

«Η Επιτροπή κρίνει ότι οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις υπόκεινται σε κοινοτικές

υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε

ερµηνεύει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε την εν λόγω συµφωνία.  Κατά

συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική παράγραφος 26 και το άρθρο 24, σηµείο γ),

δεν µπορούν να ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες

συµβάσεις σχετικά µε δάνεια αναθετουσών αρχών, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα

δάνεια που αφορούν «την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων

χρηµατοπιστωτικών µέσων.»
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4. ∆ήλωση της γερµανικής αντιπροσωπίας σχετικά µε το άρθρο 2 παράγραφος 3

«Η Γερµανία λυπάται για το γεγονός ότι τροποποιήθηκε ο ορισµός των «ειδικών και

αποκλειστικών δικαιωµάτων» απλώς και µόνον για λόγους νοµικής διατύπωσης και µε

παραγνώριση των παραγόντων πολιτικής του ανταγωνισµού. Η Γερµανία θεωρεί εξάλλου ότι

υπάρχει κίνδυνος αυτή η αλλαγή του ορισµού να οδηγήσει σε περιορισµό της έκτασης του

πεδίου εφαρµογής της οδηγίας και σε µη ισόρροπη µεταχείριση των υπό κρατικό και µη

κρατικό έλεγχο επιχειρήσεων.»

___________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (17.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός Φάκελος:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1 COR 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Θέµα : - Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων («κλασική» οδηγία)
= Καθορισµός κοινής θέσης

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς
του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών (οδηγία «περί επιχειρήσεων κοινής ωφελείας»)
= Καθορισµός κοινής θέσης

Σελίδα 1, σηµείο Α. 1., τίτλος :

Η φράση «αιτιολογική παράγραφο 13 και το άρθρο 18 παρ. δ)»

αντικαθίσταται από τη φράση : «αιτιολογική παράγραφο 26 και το άρθρο 16 παρ. δ)»

Σελίδα 2, σηµείο Α.1., πρώτος στίχος :

Η φράση «ότι η αιτιολογική παράγραφος 13 και το άρθρο 18 παρ. δ)»

αντικαθίσταται από τη φράση : «ότι η αιτιολογική παράγραφος 26 και το άρθρο 16 παρ. δ)»
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Σελίδα 3, σηµείο Α.4., τίτλος :

Η φράση «άρθρο 1, παρ. 3 α) και άρθρο 18»

αντικαθίσταται από τη φράση : «άρθρο 1 παρ. 4 και άρθρο 17»

Σελίδα 6

Το σηµείο Β.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

3. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 26 και το άρθρο 24, σηµείο

γ) :

«Η Επιτροπή κρίνει ότι οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις υπόκεινται σε κοινοτικές

υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε

ερµηνεύει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε την εν λόγω συµφωνία. Κατά

συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική παράγραφος 26 και το άρθρο 24, σηµείο γ),

δεν µπορούν να ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες

συµβάσεις σχετικά µε δάνεια αναθετουσών αρχών, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα

δάνεια που αφορούν «την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων

χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Εκτός αυτού, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι στις περιπτώσεις όπου δεν εφαρµόζονται οι

οδηγίες, όπως για παράδειγµα κάτω του κατωφλίου, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και οι

αρχές της Συνθήκης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, αυτό συνεπάγεται,

ειδικότερα, υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση επαρκούς

δηµοσιότητας ώστε οι συµβάσεις να είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό.»

___________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.3.2003
SEC(2003) 365 τελικό

2000/0117 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των

ταχυδροµικών υπηρεσιών
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2000/0117 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των

ταχυδροµικών υπηρεσιών

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
[έγγραφο COM(2000) 276 τελικό – 2000/0117(COD)]: 11 Ιουλίου 2000

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

26 Απριλίου 2001

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 13 ∆εκεµβρίου 2000

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση:

17 Ιανουαρίου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 6 Μαΐου 2002

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 20 Μαρτίου 2003

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της πρότασης οδηγίας περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους
τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών δεν είναι
να αντικαταστήσει την εθνική νοµοθεσία, αλλά να διασφαλίσει την τήρηση των αρχών της
ίσης µεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων και της διαφάνειας κατά τη σύναψη των
συµβάσεων στους τοµείς αυτούς στο σύνολο των κρατών µελών.

Η πρόταση αυτή, που αποτελεί συνέχεια της συζήτησης που ξεκίνησε µε την Πράσινη Βίβλο
για τις δηµόσιες συµβάσεις, επιδιώκει τον τριπλό στόχο του εκσυγχρονισµού, της
απλούστευσης και της µεγαλύτερης ευελιξίας του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου στον τοµέα
αυτό:

– εκσυγχρονισµός, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες τεχνολογίες και οι αλλαγές
του οικονοµικού περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εν εξελίξει ή
µελλοντικών διαδικασιών ελευθέρωσης ορισµένων από τις σχετικές δραστηριότητες,
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– απλούστευση, προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των ισχυόντων κειµένων
από τους χρήστες, έτσι ώστε οι συµβάσεις να συνάπτονται σε πλήρη συµµόρφωση
µε τα πρότυπα και τις αρχές που διέπουν τον τοµέα και οι εµπλεκόµενοι φορείς (είτε
πρόκειται για αγοραστές είτε για προµηθευτές) να είναι σε θέση να γνωρίζουν
καλύτερα τα δικαιώµατά τους,

– και ευελιξία των διαδικασιών, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
αγοραστών και των οικονοµικών φορέων.

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενική παρατήρηση

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί κατ' ουσίαν την αρχική πρόταση της Επιτροπής,
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την τροποποιηµένη πρόταση. Εξάλλου, η εν λόγω κοινή θέση
ενισχύει ορισµένα µέσα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων τους οποίους επιδιώκουν
οι προτάσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν µπόρεσε να υποστηρίξει την οµόφωνη
συµφωνία του Συµβουλίου λόγω των διατάξεων που προστέθηκαν σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

Η οµόφωνη πολιτική συµφωνία στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο στις 30 Σεπτεµβρίου
2002 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση που υιοθετήθηκε στις 20 Μαρτίου 2003.

Οι τροποποιήσεις που γίνονται µε την κοινή θέση αφορούν κυρίως:

– την καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας για τη σύναψη
των συµβάσεων, πράγµα που αντιστοιχεί στο στόχο του εκσυγχρονισµού τον οποίο
επιδιώκουν οι προτάσεις της Επιτροπής. Σχετικά µε το θέµα αυτό, πρέπει,
ειδικότερα, να σηµειωθεί η θέσπιση, για τις αγορές τρέχουσας χρήσης, δυναµικών
συστηµάτων αγορών, σκοπός των οποίων είναι, συγχρόνως, να θέσουν στη διάθεση
των αναθετόντων φορέων εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά συστήµατα που επιτρέπουν
την απλούστευση και την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών αγορών και να
εγγυηθούν σε κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα τη δυνατότητα να συµµετάσχει
στις διαδικασίες, προσφεύγοντας, ενδεχοµένως, στον ηλεκτρονικό τους κατάλογο.
Με τον ίδιο σκοπό, προστέθηκαν διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα χρήσης
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών µε όρους που να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την
ίση µεταχείριση. Η προσθήκη αυτή ανταποκρίνεται έτσι στη βούληση
εκσυγχρονισµού, που ήταν η βάση για τις τροπολογίες 25, 54 και 65 στην οδηγία τη
σχετική µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (στο εξής
«κλασική οδηγία»), και επιτρέπει επίσης να αποφευχθεί η δηµιουργία
αδικαιολόγητων διαφορών µεταξύ των δύο προτάσεων, καθώς και δυσκολίες
ερµηνείας και εφαρµογής. Εξάλλου, όσον αφορά τη γενική πλαισίωση των αγορών
µε ηλεκτρονικά µέσα, η κοινή θέση ενισχύει τις υποχρεώσεις περί απορρήτου στο
διατακτικό, µε παραποµπή στο παράρτηµα ΧΧΙΙΙ·

– όσον αφορά τη συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητηµάτων, το
Συµβούλιο ενστερνίστηκε τις τροποποιηµένες, βάσει των τροπολογιών του
Κοινοβουλίου, προτάσεις της Επιτροπής και, επιπροσθέτως, αποσαφήνισε σε µια
αιτιολογική σκέψη (αριθ. 54) τον τρόπο µε τον οποίο δύνανται να λαµβάνονται
υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα κατά την αξιολόγηση των
προσφορών στη φάση της ανάθεσης των συµβάσεων·
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– διατηρώντας, συγχρόνως, την ευελιξία που πρέπει να έχει µια οδηγία το πεδίο
εφαρµογής της οποίας περιλαµβάνει όχι µόνο αναθέτοντες φορείς, αλλά και
δηµόσιες επιχειρήσεις καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει
αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωµάτων, ορισµένες από τις διατάξεις της
ευθυγραµµίστηκαν µε εκείνες της κλασικής οδηγίας, πράγµα που επιτρέπει την
επίτευξη του στόχου της απλούστευσης και αποσαφήνισης των κανόνων. Πράγµατι,
η ύπαρξη αδικαιολόγητων διαφορών µεταξύ των κανόνων που αφορούν το ίδιο θέµα
µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες εφαρµογής και ερµηνείας - όχι µόνο για
αναθέτοντες φορείς όπως οι τοπικές αρχές, ορισµένες συµβάσεις των οποίων είναι
δυνατόν να υπάγονται στην παρούσα οδηγία και άλλες στην κλασική οδηγία, αλλά
και για τους οικονοµικούς παράγοντες, τα δικαιώµατα των οποίων θα ήταν δυνατόν
να ποικίλλουν ακόµη και σε περίπτωση συµβάσεων που αφορούν το ίδιο είδος
προµηθειών και που προκηρύσσονται από τον ίδιο αναθέτοντα φορέα. Κατά
συνέπεια, ορισµένες τροπολογίες του Κοινοβουλίου, που είχαν προταθεί ή ψηφιστεί
αποκλειστικά για την κλασική οδηγία, ενσωµατώνονται µε τον ίδιο τρόπο και στις
δύο οδηγίες·

– οι συζητήσεις που ακολούθησαν την έγκριση της τροποποιηµένης πρότασης
κατέδειξαν, αφενός, ότι ορισµένοι αναθέτοντες φορείς λειτουργούν ως κεντρικοί
οργανισµοί αγορών ή προσφεύγουν σε υπηρεσίες τέτοιων οργανισµών και,
αφετέρου, ότι υπάρχει ανάγκη ειδικών κανόνων για το θέµα αυτό. Ως εκ τούτου,
προστέθηκαν διατάξεις που επιτρέπουν στους αναθέτοντες φορείς να προσφεύγουν
στις υπηρεσίες κεντρικών οργανισµών αγορών, είτε αυτοί λειτουργούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις της κλασικής
οδηγίας. Η προσθήκη των εν λόγω διατάξεων (αιτιολογική σκέψη 23, άρθρο 1,
παράγραφος 8, και άρθρο 29) ικανοποιεί, µε νοµικά ορθό τρόπο, το αίτηµα στο
οποίο θεµελιώνεται η τροπολογία 106·

– προβλέφθηκε µια πρόσθετη περίοδος για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν
τον ταχυδροµικό τοµέα, δεδοµένου ότι οι οργανισµοί του τοµέα αυτού -
ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς τους - δεν υπόκεινται στους κανόνες της
ισχύουσας οδηγίας «ειδικοί τοµείς». Κατά συνέπεια, οι αναθέτοντες φορείς αυτού
του τοµέα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την προσαρµογή των δικών τους
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων µε τους κανόνες της οδηγίας απ’ ό,τι οι
αναθέτοντες φορείς των άλλων τοµέων, οι οποίοι είναι ήδη εξοικειωµένοι µε τις
διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα οδηγία. Εντός της προθεσµίας
αυτής, η οποία λήγει το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2009, εναπόκειται στα κράτη
µέλη να καθορίσουν την ακριβή ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας για τον εν λόγω
τοµέα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ταχυδροµικοί οργανισµοί, που είναι αναθέτοντες
φορείς, θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην κλασική οδηγία έως τη στιγµή της
υπαγωγής τους στην οδηγία «ειδικοί τοµείς».

Από την άλλη πλευρά, η κοινή θέση εισάγει τροποποιήσεις σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, την εµβέλεια της εξαίρεσης «εντός οµίλου»1 και τη στάθµιση
των κριτηρίων ανάθεσης.

                                                
1 Η εξαίρεση αφορά τη δυνατότητα ανάθεσης συµβάσεων χωρίς διαγωνισµό σε συνδεδεµένη επιχείρηση,

σε κοινή επιχείρηση ή σε αναθέτοντα φορέα που αποτελεί µέρος κοινής επιχείρησης. Βλέπε άρθρο 23
(πρώην 26).
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Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποίηση που
εισήχθη οµόφωνα από το Συµβούλιο, και η οποία ευθυγραµµίζεται µε την τροπολογία 37 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κλασική οδηγία και, εν µέρει, µε την τροπολογία 84 στην
παρούσα οδηγία, θα µπορούσε να αποτελέσει πηγή σύγχυσης ως προς την υπαγωγή των
υπηρεσιών αυτών στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επανέλαβε, σε
δήλωσή της στα πρακτικά του Συµβουλίου της 30ής Σεπτεµβρίου 2002, που επισυνάπτεται
στην παρούσα ανακοίνωση, τη θέση την οποία είχε ήδη την ευκαιρία να διατυπώσει στην
τροποποιηµένη της πρόταση, όταν απέρριψε την τροπολογία 37 του Κοινοβουλίου στην
κλασική οδηγία.

Το Συµβούλιο εξασφάλισε την απαιτούµενη οµοφωνία για να επεκτείνει στις συµβάσεις
έργων και προµηθειών την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 23 για την ανάθεση
συµβάσεων χωρίς διαγωνισµό σε συνδεδεµένη επιχείρηση, σε κοινή επιχείρηση ή σε
αναθέτοντα φορέα που αποτελεί µέρος κοινής επιχείρησης, παρά την αντίθετη γνώµη της
Επιτροπής. Με την επέκταση αυτή, η διάταξη ενσωµατώνει κατ' ουσίαν τις τροπολογίες 6 και
26, µεγαλύτερο µέρος της τροπολογίας 27 και πλήρως την τροπολογία 28 του Κοινοβουλίου,
που δεν είχαν ενσωµατωθεί (ή είχαν ενσωµατωθεί σε µικρότερο βαθµό) στην τροποποιηµένη
πρόταση της Επιτροπής. Αν και µε λύπη της, η Επιτροπή δύναται να δεχθεί αυτή τη νέα
διάταξη, δεδοµένου ότι το γενικό αποτέλεσµα των τροποποιήσεων που γίνονται µε την κοινή
θέση είναι συνολικά θετικό.

Η υποχρέωση αναφοράς του τρόπου στάθµισης των κριτηρίων ανάθεσης επιβεβαιώνεται·
ωστόσο, η Επιτροπή συµφώνησε µε την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις στις
οποίες ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει τον
τρόπο στάθµισης και δέχθηκε να επιτρέψει στον αναθέτοντα φορέα, στις περιπτώσεις αυτές,
να περιοριστεί στην αναφορά της φθίνουσας σειράς σπουδαιότητας των εν λόγω κριτηρίων.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενσωµατώνονται στην κοινή
θέση

3.2.1. Τροπολογίες που ενσωµατώνονται στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή
θέση

Τίτλος, αιτιολογικές σκέψεις 9, 10 και 28, άρθρο 6, παραρτήµατα VI και XI–
Τροπολογίες 13 και 16: ο τίτλος, οι αιτιολογικές σκέψεις 9 και 10 και τα
παραρτήµατα VI και XI, που τροποποιήθηκαν συνεπεία της µεταφοράς του
ταχυδροµικού τοµέα, ενσωµατώθηκαν αυτούσια από την τροποποιηµένη πρόταση
(αιτιολογικές σκέψεις 2 και 8, παραρτήµατα Vα και X). Στην αιτιολογική σκέψη 28
(2α της τροποποιηµένης πρότασης), η οποία εξάλλου ενσωµατώθηκε αυτούσια,
προστέθηκαν οι λόγοι που οδήγησαν στην πρόβλεψη της πρόσθετης περιόδου για
την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τον ταχυδροµικό τοµέα (βλέπε πέµπτη
παύλα στο σηµείο 3.1 παραπάνω). Το άρθρο 6 (πρώην 5α) τροποποιήθηκε όσον
αφορά τους ορισµούς των καλυπτοµένων υπηρεσιών ως εξής: 1) για να
αποφευχθούν δυσκολίες ερµηνείας της ταχυδροµικής οδηγίας2, έγιναν ορισµένες
ορολογικές αλλαγές· 2) διευκρινίστηκε το περιεχόµενο του όρου «υπηρεσίες

                                                
2 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997

σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών
υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για
τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ όσον αφορά τη συνέχιση του ανοίγµατος των κοινοτικών
ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό.
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επικουρικές των ταχυδροµικών υπηρεσιών» της παραγράφου 2, στοιχείο δ)· 3)
τέλος, αποσαφηνίστηκε ότι η παροχή επικουρικών υπηρεσιών καλύπτεται µόνο όταν
οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από αναθέτοντα φορέα που πρέπει να εφαρµόσει τις
διατάξεις της οδηγίας στην παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας (αποκλειστικά
ανατεθειµένης ή άλλης).

Αιτιολογική σκέψη 12 - Τροπολογία 89/96: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης
το σχετικό τη συνεκτίµηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης ενσωµατώθηκε αυτούσιο.

Αιτιολογική σκέψη 13 - Τροπολογία 111: η τροπολογία, που αφορά τις εξαιρέσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 30 της συνθήκης, ενσωµατώθηκε ελαφρώς
τροποποιηµένη, ώστε να συµφωνεί επακριβώς µε τη διατύπωση του άρθρου αυτού
όσον αφορά την προφύλαξη των φυτών. Εξάλλου, η φράση " δεν εισάγουν διακρίσεις
και δεν αντίκεινται στο στόχο του ανοίγµατος των αγορών στον τοµέα των δηµόσιων
συµβάσεων" αντικαταστάθηκε από την φράση "είναι σύµφωνα µε τη συνθήκη": η
ρύθµιση αυτή δικαιολογείται από την υπεροχή της συνθήκης, όπως ερµηνεύεται από
το ∆ικαστήριο, επί του παραγώγου δικαίου, πράγµα που σηµαίνει ότι ο στόχος του
ανοίγµατος των αγορών, τον οποίο επιδιώκει η οδηγία, δεν είναι δυνατόν να
τροποποιήσει τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στα κράτη µέλη από τη συνθήκη.

Αιτιολογική σκέψη 40 – Τροπολογία 76: αυτή η αιτιολογική σκέψη (πρώην 13)
ενσωµατώθηκε αµετάβλητη κατ' ουσίαν, αλλά το δεύτερο µέρος, που
ανταποκρίνεται στην τροπολογία 76, διευκρινίστηκε χωρίς να τροποποιηθεί το
νόηµά του.

Αιτιολογική σκέψη 41, άρθρο 34 και Παράρτηµα XXI - Τροπολογίες 7, 35, 36, 38, 40,
95 και 99/118: οι διατάξεις της τροποποιηµένης πρότασης (αιτιολογική σκέψη 34,
άρθρο 34 και Παράρτηµα XX), σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές,
ενσωµατώθηκαν αυτούσιες, µε εξαίρεση δύο φραστικές τροποποιήσεις στο
Παράρτηµα XXI [σηµείο 1. α) και β)]: " διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής» αντί
«διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής» (η τροποποίηση αυτή είναι άνευ
αντικειµένου για την ελληνική γλώσσα).

Αιτιολογική σκέψη 43 και άρθρο 38 - Τροπολογίες 4 και 33: τα κείµενα της
τροποποιηµένης πρότασης, τα σχετικά µε τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης
(αιτιολογική σκέψη 32 και άρθρο 37α) και, ειδικότερα, η χρήση τους για
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς, ενσωµατώθηκαν αυτούσια µε µια πολύ
µικρή τροποποίηση καθαρά φραστικού χαρακτήρα στην αιτιολογική σκέψη.

Αιτιολογική σκέψη 44 - Τροπολογία 56: το κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης το
σχετικό µε την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων στον τοµέα της κοινωνικής
προστασίας ενσωµατώθηκε µε µία αναδιατύπωση, η οποία αποσαφηνίζει τη
δυνατότητα αποκλεισµού από τις συµβάσεις - σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 45, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) της κλασικής οδηγίας, στην οποία
αναφέρονται τα άρθρα 53 και 54 της παρούσας οδηγίας - των φορέων που έχουν
κριθεί ένοχοι παραβίασης των κανόνων αυτών.
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Αιτιολογική σκέψη 52 και άρθρο 52, παράγραφοι 2 και 3 - Τροπολογία 64: η
αιτιολογική σκέψη (32α) και οι διατάξεις (άρθρο 51, παράγραφοι 2 και 3) της
τροποποιηµένης πρότασης που αφορούν τα συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας
και τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης ενσωµατώνονται χωρίς
τροποποιήσεις.

Αιτιολογική σκέψη 54 – Τροπολογία 66: µε εξαίρεση την προσθήκη – βλέπε
σηµείο 3.1 παραπάνω - που αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι αναθέτοντες
φορείς µπορούν να λαµβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια κατά
την αξιολόγηση των προσφορών στο στάδιο της ανάθεσης των συµβάσεων, αυτή η
αιτιολογική σκέψη (πρώην 40) έµεινε ουσιαστικά αµετάβλητη.

Αιτιολογική σκέψη 55 - Τροπολογία 8: η τροπολογία - προσθήκη των «µηχανικών»
στον κατάλογο των επαγγελµάτων η αµοιβή των οποίων (που ρυθµίζεται σε εθνικό
επίπεδο) δεν πρέπει να επηρεάζεται από τα κριτήρια ανάθεσης - ενσωµατώθηκε
αυτούσια.

Άρθρο 17 – Τροπολογίες 21 και 22: το άρθρο 17 ενσωµατώνει το κείµενο του
άρθρου 16 της τροποποιηµένης πρότασης, που αφορά τις µεθόδους υπολογισµού της
αξίας των συµβάσεων, προσαρµόζοντας τον τίτλο του και την παράγραφο 3 στα νέα
δεδοµένα που δηµιουργεί η θέσπιση των δυναµικών συστηµάτων αγορών. Εξάλλου,
διευρύνει το συνυπολογισµό των ανανεώσεων: οι «σιωπηρές ανανεώσεις»
αντικαθίστανται από τις «ανανεώσεις», ούτως ώστε στον υπολογισµό της αξίας της
σύµβασης να λαµβάνεται υπόψη κάθε µορφή ανανέωσης. Ακόµη, οι παράγραφοι 6,
7 και 11 ευθυγραµµίστηκαν, αντιστοίχως, µε τις διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και
8, στοιχείο β), του άρθρου 9 της κλασικής οδηγίας, προκειµένου να αποφευχθεί η
δηµιουργία αδικαιολόγητων διαφορών µεταξύ των δύο οδηγιών, ιδίως αν είχε
διατηρηθεί ένα αυστηρότερο καθεστώς για τα τµήµατα συµβάσεων.

Άρθρο 26 – Τροπολογίες 29 και 30: αυτό το άρθρο (πρώην 27) ενσωµατώθηκε
αυτούσιο.

Άρθρο 39 - Τροπολογία 43: το κείµενο του άρθρου 39 (πρώην 38), που αφορά τις
υποχρεώσεις σχετικά µε τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις
διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας, όπως προκύπτει από την
ενσωµάτωση της τροπολογίας 43 στην τροποποιηµένη πρόταση, τροποποιήθηκε,
ούτως ώστε να µη δηµιουργηθούν αδικαιολόγητες διαφορές µεταξύ των δύο
οδηγιών. Όσον αφορά την υποχρέωση που επιβάλλεται άµεσα στους αναθέτοντες
φορείς να αναφέρουν στη συγγραφή υποχρεώσεων την πηγή από την οποία οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που
ισχύουν στους τοµείς αυτούς, το Συµβούλιο προτίµησε µια διατύπωση παρόµοια µε
εκείνη της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, η οποία αντανακλά το διατακτικό των
οδηγιών που ισχύουν σήµερα. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση προβλέπει ότι η
υποχρέωση αυτή δεν µπορεί να επιβληθεί παρά µόνο από τα κράτη µέλη. Ωστόσο,
ελλείψει τέτοιας υποχρέωσης σε εθνικό επίπεδο, οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη
δυνατότητα να αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές. Εξάλλου, το κείµενο
αναδιατυπώνεται, ούτως ώστε το κείµενο του άρθρου να ευθυγραµµιστεί µε τον
τίτλο του («…τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις για τη
φορολογία, …» αντί «τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη φορολογία,…») και
να διευκρινιστεί ότι αυτές οι νοµοθετικές διατάξεις δεν εφαρµόζονται στις παροχές
που εκτελούνται σε κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος του αναθέτοντα
φορέα.
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Άρθρο 48 – Τροπολογία 51: αυτό το άρθρο (πρώην 47) ενσωµατώθηκε αυτούσιο.

Άρθρα 53 και 54 – Τροπολογίες 18, 57, 109 και 60: το άρθρο 53 (πρώην 52) υπέστη
δύο τροποποιήσεις: κατ’ αρχάς διευκρινίστηκε στην παράγραφο 3 (πρώην 2α) ότι η
προσθήκη των κριτηρίων αποκλεισµού που προβλέπονται στο άρθρο 45 (πρώην 46)
της κλασικής οδηγίας γίνεται µε τους όρους εφαρµογής που καθορίζονται στο ίδιο
άρθρο. Η διευκρίνιση αυτή καθιστά δυνατή τη διασφάλιση της οµοιοµορφίας των
σχετικών διατάξεων, διευκολύνοντας, µε τον τρόπο αυτό, την εφαρµογή και την
ερµηνεία για τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονοµικούς παράγοντες. Για την
επίτευξη του ίδιου στόχου, δηλαδή για να καταστεί η εφαρµογή της οδηγίας όσο το
δυνατόν ευχερέστερη, προστέθηκε µια νέα παράγραφος 8, η οποία υπενθυµίζει τις
κυριότερες διατάξεις της οδηγίας που εφαρµόζονται ειδικά για τα συστήµατα
προεπιλογής. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 (πρώην 53) συµπληρώθηκε µε τον ίδιο
τρόπο µε το άρθρο 53, παράγραφος 3, όσον αφορά την προσθήκη των κριτηρίων
αποκλεισµού του άρθρου 45 της κλασικής οδηγίας.

Άρθρο 49 – Τροπολογία 53: αυτό το άρθρο (πρώην 48) ενσωµατώθηκε µε µία
αναδιατύπωση η οποία διευκρινίζει - χωρίς να αλλάζει την ουσία - την παράγραφο 5.
Εξάλλου, το Συµβούλιο έκρινε προτιµότερο - προκειµένου να διατηρηθεί η σηµερινή
ευελιξία - να διαγραφεί η ρητή αναφορά στη µέγιστη προθεσµία των 15 ηµερών
στην παράγραφο 1, διατηρώντας, συγχρόνως, την υποχρέωση παροχής αυτών των
πληροφοριών το συντοµότερο δυνατόν. Ωστόσο, η τροποποίηση αυτή συνοδεύεται
από µια νέα αιτιολογική σκέψη (48), η οποία διευκρινίζει ότι οι προς παροχή
πληροφορίες πρέπει να δίνονται µέσα σε προθεσµίες που να είναι επαρκώς σύντοµες
ώστε να µην καθίσταται αδύνατη η άσκηση τυχόν προσφυγών κατά συνέπεια, οι εν
λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται το συντοµότερο δυνατόν και, κατά γενικό
κανόνα, εντός 15 ηµερών από τη λήψη της απόφασης. Με τις διευκρινίσεις αυτές, η
τροποποίηση της παραγράφου 1 είναι αποδεκτή από την Επιτροπή. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι η παράγραφος 4, την οποία αφορά άµεσα η τροπολογία 53 του
Κοινοβουλίου, ενσωµατώνεται αυτούσια.

Άρθρο 55, παράγραφος 2 – Τροπολογίες 66, 67, 68 και 69: Η διάταξη αυτή
(πρώην 54, παράγραφος 2) τροποποιήθηκε προκειµένου να συνεκτιµηθεί η ανάγκη
να ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις στις οποίες ο αναθέτων φορέας µπορεί να
αποδείξει ότι δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τη στάθµιση και να του επιτραπεί,
στις περιπτώσεις αυτές, να περιοριστεί στην αναφορά της φθίνουσας σειράς
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απλούστευση των
κανόνων που αφορούν τους όρους αναφοράς της στάθµισης ή, κατά περίπτωση, της
φθίνουσας σειράς σπουδαιότητας των κριτηρίων, διατηρήθηκε.

Άρθρο 57 – Τροπολογίες 9 και 70: αυτό το άρθρο (πρώην 55) ενσωµατώθηκε
αυτούσιο.

Άρθρο 64 – Τροπολογία 75: αυτό το άρθρο (πρώην 62) ενσωµατώθηκε αυτούσιο.

Παραρτήµατα XIII, XIV, XV, XVI, XVIII και XIX (πρώην XII, XIII, XIV, XV, XVII και
XVIII) – Τροπολογίες 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 και 86: τα κείµενα τα σχετικά µε την
αναφορά των στοιχείων του αρµόδιου για τις διαδικασίες προσφυγής οργάνου στην
προκήρυξη του διαγωνισµού και στην ανακοίνωση γνωστοποίησης συναφθεισών
συµβάσεων ενσωµατώθηκαν, προβλέποντας, ωστόσο, την εναλλακτική δυνατότητα
αναφοράς των στοιχείων της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ληφθούν αυτές οι
πληροφορίες. Η εν λόγω προσθήκη έγινε για να ληφθούν υπόψη ορισµένες εθνικές
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καταστάσεις που θα καθιστούσαν την αναφορά αυτή υπερβολικά περίπλοκη και θα
εγκυµονούσαν τον κίνδυνο κακής πληροφόρησης των οικονοµικών φορέων. Κατά
συνέπεια, η τροποποίηση λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες ως προς την ουσία τους,
διασφαλίζοντας ότι οι οικονοµικοί φορείς θα µπορούν να απευθυνθούν σε µια
αρµόδια υπηρεσία και να λάβουν όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

3.2.2. Τροπολογίες που περιέχονταν στην τροποποιηµένη πρόταση, αλλά δεν
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Παράρτηµα XIII – Τροπολογία 47: Η υποχρέωση αναφοράς - στην προκήρυξη του
διαγωνισµού - της επωνυµίας, διεύθυνσης κ.λπ. ... της υπηρεσίας από την οποία
µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε τη φορολογική, περιβαλλοντική και
κοινωνική νοµοθεσία δεν ενσωµατώθηκε. Πράγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο 39,
παράγραφος 1, οι αναθέτοντες φορείς που παρέχουν πληροφορίες αυτού του είδους
υποχρεούνται να τις αναφέρουν στη συγγραφή υποχρεώσεων (κατόπιν της
υιοθέτησης της τροπολογίας 43). Αυτό αποτρέπει επίσης τη δηµιουργία
αδικαιολόγητων διαφορών µεταξύ των δύο κειµένων διατηρώντας ένα αυστηρότερο
καθεστώς στην οδηγία "ειδικοί τοµείς".

3.2.3. Σηµεία απόκλισης µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης

Αιτιολογική σκέψη 35: τροποποιεί την αιτιολογική σκέψη 26 προσθέτοντας ότι,
«σύµφωνα µε τη συµφωνία του ΠΟΕ» για τις δηµόσιες συµβάσεις, οι
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες τις οποίες αφορά η οδηγία δεν περιλαµβάνουν τις
συµβάσεις τις σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη µεταβίβαση
τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων «, και κυρίως τις συναλλαγές που έχουν
ως στόχο την απόκτηση χρηµατικών πόρων ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες
φορείς.»

Άρθρο 24, στοιχείο γ): τροποποιεί τη διάταξη αυτή προς την ίδια κατεύθυνση µε την
τροποποίηση που έγινε στην αιτιολογική σκέψη. Προσθέτει, δηλαδή, µετά τη φράση
«χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση και
τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων», τη διευκρίνιση «, και
κυρίως τις συναλλαγές που έχουν ως στόχο την απόκτηση χρηµατικών πόρων ή
κεφαλαίων από τους αναθέτοντες φορείς».

Για αποφευχθεί το ενδεχόµενο οι διατάξεις αυτές - που τροποποιούνται στην ίδια
κατεύθυνση µε την τροπολογία 37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κλασική
οδηγία και, εν µέρει, µε την τροπολογία 84 στην παρούσα οδηγία- να µπορούν να
ερµηνευθούν ως δυνάµενες να διευρύνουν τον αποκλεισµό που προβλέπεται από το
κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή ζήτησε να επισυναφθεί στα πρακτικά του Συµβουλίου
η δήλωση που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα.

Άρθρο 2, παράγραφος 3: ο ορισµός των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωµάτων
τροποποιήθηκε µε τη διαγραφή του τελευταίου τµήµατος του ορισµού που δίνεται
στην αρχική πρόταση («στην ίδια γεωγραφική περιοχή, υπό τους ίδιους ουσιαστικά
όρους»). Η τροποποίηση αυτή έγινε για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο ο ορισµός
αυτός να αλληλεπικαλύπτεται υπερβολικά µε την εξέταση της κατάστασης του
ανταγωνισµού, η οποία πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 30 στα πλαίσια της
διαδικασίας που αποσκοπεί στη διαπίστωση του αν ένας συγκεκριµένος τοµέας είναι
πλήρως εκτεθειµένος στον ανταγωνισµό.
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Άρθρο 30 (πρώην 29): Αυτό το άρθρο αφορά τους όρους συνεκτίµησης της
απευθείας έκθεσης στον ανταγωνισµό ενός από τους τοµείς που καλύπτονται από
την οδηγία και, όταν αυτό συµβαίνει, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται
προκειµένου να διαπιστώνεται η µη εφαρµογή της οδηγίας στις συµβάσεις που
συνάπτονται για την άσκηση µιας τέτοιας δραστηριότητας.

Οι όροι που πρέπει να πληρούνται προκειµένου να είναι δυνατή η διαπίστωση ότι
µια δραστηριότητα είναι πλήρως εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό παραµένουν
αµετάβλητοι, µε εξαίρεση τη διευκρίνιση, στην παράγραφο 2, ότι η εξέταση της
κατάστασης του ανταγωνισµού πρέπει να θεµελιώνεται σε κριτήρια «σύµφωνα µε τις
περί ανταγωνισµού διατάξεις της Συνθήκης», όπως τα κριτήρια που αναφέρονται ήδη
στη διάταξη αυτή.

Αντίθετα, οι διατάξεις που ρυθµίζουν την ακολουθητέα διαδικασία υπέστησαν
ορισµένες τροποποιήσεις, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η ασφάλεια δικαίου και η
οµοιόµορφη εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, όπως προκύπτει από αποφάσεις της
Επιτροπής οι οποίες έχουν νοµική ισχύ. Οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία
τροποποιήθηκαν, ειδικότερα, ως εξής:

– οι ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται όταν η πρωτοβουλία προέρχεται από
κράτος µέλος συγκεντρώθηκαν στην παράγραφο 4, ενώ εκείνες που
εφαρµόζονται όταν η διαδικασία ενεργοποιείται µε πρωτοβουλία αναθέτοντος
φορέα ή της ίδιας της Επιτροπής, στην παράγραφο 5·

– η παράγραφος 4 διακρίνει µεταξύ 1) των περιπτώσεων στις οποίες δεν υπάρχει
εφαρµογή µιας από τις κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο
παράρτηµα XI και/ή θετική στάση εκ µέρους ανεξάρτητης εθνικής αρχής,
αρµόδιας για τη σχετική δραστηριότητα και 2) των περιπτώσεων στις οποίες η
εφαρµογή µιας τέτοιας κοινοτικής νοµοθετικής πράξης επιτρέπει να
τεκµαίρεται η ελεύθερη πρόσβαση στη δραστηριότητα, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 3, και στις οποίες η ανεξάρτητη εθνική αρχή
αποφάνθηκε ότι η παράγραφος 1 τυγχάνει εφαρµογής. Στην πρώτη περίπτωση,
η παράγραφος 1 καθίσταται εφαρµοστέα µόνο µε «θετική» απόφαση της
Επιτροπής ή µε απουσία τέτοιας απόφασης µέσα στην τασσόµενη προθεσµία·
στην δεύτερη περίπτωση, η παράγραφος 1 καθίσταται εφαρµοστέα εκτός εάν
υπάρχει «αρνητική» απόφαση της Επιτροπής µέσα στην τασσόµενη
προθεσµία·

– το Συµβούλιο, για προφανείς λόγους επικουρικότητας, διευκρίνισε ότι
εναπόκειται στην εθνική νοµοθεσία να καθορίσει αν η πρωτοβουλία
δροµολόγησης της διαδικασίας µπορεί να προέλθει από τους ίδιους τους
αναθέτοντες φορείς (όπως προβλέπει η τροπολογία 117)·

– οι κανόνες οι σχετικοί µε τις προθεσµίες και τους όρους εφαρµογής της
διαδικασίας συγκεντρώθηκαν στην παράγραφο 6. Επιβεβαιώθηκε ότι η
κανονική προθεσµία ανέρχεται σε τρεις µήνες και ότι τυχόν παρατάσεις - που
είναι δυνατόν να γίνουν µόνο µία φορά - δεν µπορούν να υπερβούν τους τρεις
µήνες. Στις περιπτώσεις κοινοποιήσεων από τα κράτη µέλη, η ενδεχόµενη
παράταση περιορίζεται ωστόσο σε έναν και µόνο µήνα. Άλλες τροποποιήσεις
που εισάγονται µε την κοινή θέση συνίστανται στην προσθήκη διευκρινίσεων
ως προς το περιεχόµενο των κανόνων εφαρµογής που πρέπει να υιοθετηθούν,
ιδίως προβλέποντας ακριβείς κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της
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διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου µε τη δηµοσίευση των ηµεροµηνιών
έναρξης της διαδικασίας και των περιπτώσεων «αυτόµατης» εφαρµογής της
παραγράφου 1.

3.3. Νέες διατάξεις

3.3.1. ∆ιατάξεις που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο τροπολογίας και που
αναδιατυπώθηκαν στην κοινή θέση ή που αποτελούν επέκταση διατάξεων που
προβλέπονταν ήδη στην αρχική πρόταση

Γενική παρατήρηση: οι τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω εξηγούνται σε
µεγάλο βαθµό από την ανάγκη ευθυγράµµισης όλου του κειµένου µε ορισµένες
τροποποιήσεις που έγιναν· αυτό συµβαίνει, π.χ., µε τις αιτιολογικές σκέψεις που
συνοδεύουν τις νέες διατάξεις οι οποίες αφορούν τα κριτήρια αποκλεισµού ή,
ακόµη, µε τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να προσαρµοστούν οι διατάξεις που
ισχύουν στον τοµέα των διαγωνισµών στις τροποποιήσεις που έγιναν στις διατάξεις
που διέπουν τις συµβάσεις.

Αιτιολογική σκέψη 5: πρόκειται για επικαιροποίηση της αιτιολογικής σκέψης 4 της
αρχικής πρότασης µε την προσθήκη των παραποµπών στην έβδοµη έκθεση για την
εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.

Αιτιολογική σκέψη 16, τρίτο εδάφιο: η προσθήκη του εδαφίου αυτού έγινε για να
αποσαφηνισθούν οι διατάξεις του άρθρου 17, παράγραφος 4, που αφορούν τον
τρόπο υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων έργων.

Αιτιολογική σκέψη 25: σύµφωνα µε τη νοµολογία3 και µε τον ορισµό που δίνεται
στον όρο «ειδικά και αποκλειστικά δικαιώµατα» σε άλλες κοινοτικές νοµοθετικές
πράξεις (ιδίως σε ορισµένες τηλεπικοινωνιακές οδηγίες και στην οδηγία
«διαφάνεια»4), διευκρινίζεται ότι δικαιώµατα που παρέχονται από κράτος µέλος σε
περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων βάσει αντικειµενικών, αναλογικών και µη
εισαγόντων διακρίσεις κριτηρίων και τα οποία παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόµενο ο
οποίος πληροί τα εν λόγω κριτήρια τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα
δικαιώµατα αυτά δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως αποκλειστικά ή ειδικά
δικαιώµατα.

Αιτιολογική σκέψη 27 και άρθρο 5, παράγραφος 2: αυτές οι διατάξεις
αναδιατυπώθηκαν, χωρίς τροποποιήσεις επί της ουσίας, προκειµένου να
αποσαφηνισθεί : 1) ότι οι αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
των µεταφορών µε λεωφορεία, οι οποίοι έχουν ήδη αποκλειστεί από το πεδίο
εφαρµογής της ισχύουσας οδηγίας «ειδικοί τοµείς», 93/38/ΕΟΚ, βάσει του
άρθρου 2, παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, εξακολουθούν να αποκλείονται από το
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, και 2) ότι οι αναθέτοντες φορείς του ίδιου
αυτού τοµέα οι οποίοι δεν είχαν αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας οδηγίας θα
µπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της νέας οδηγίας αποκλειστικά

                                                
3 The Queen κατά Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc.,

υπόθεση C-302/94, Συλλογή Νοµολογίας 1996, I-6417. Απόφαση της 12ης ∆εκεµβρίου 1996.
4 Οδηγία 2000/52/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας

80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των
δηµόσιων επιχειρήσεων, ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75–78.
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και µόνο υπό τους όρους και µε τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 30 της
οδηγίας αυτής.

Αιτιολογική σκέψη 29 και άρθρο 9: αυτές οι διατάξεις, που αφορούν το νοµικό
καθεστώς που πρέπει να εφαρµόζεται στις συµβάσεις οι οποίες προορίζονται για την
άσκηση περισσότερων της µιας δραστηριοτήτων, τροποποιήθηκαν µε τη διαγραφή
της φράσης «και που δεν µπορεί να κατατµηθεί» της παραγράφου 1. Ο τρόπος
καθορισµού της δραστηριότητας, για την άσκηση της οποίας προορίζεται κυρίως η
σύµβαση, αποσαφηνίστηκε εξάλλου µε τη νέα αιτιολογική σκέψη 29. Τέλος,
προστέθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 ως ασπίδα εναντίον πιθανών
καταχρήσεων που θα µπορούσαν να γίνουν εξαιτίας της επιλογής µεταξύ της
σύναψης ενιαίας σύµβασης και της σύναψης πολλών χωριστών συµβάσεων.

Αιτιολογική σκέψη 32, άρθρο 23, παράγραφοι 2 έως 4: κατόπιν της οµόφωνης
απόφασης του Συµβουλίου για επέκταση του αποκλεισµού αυτού και στις συµβάσεις
έργων και προµηθειών (βλέπε σηµείο 3.1 παραπάνω), το άρθρο τροποποιήθηκε,
ειδικότερα, ως εξής:

– οι όροι που πρέπει να εφαρµόζονται για να είναι δυνατή η ανάθεση σύµβασης
χωρίς διαγωνισµό σε συνδεδεµένη επιχείρηση συγκεντρώθηκαν στην
παράγραφο 3, η οποία προβλέπει το ίδιο ποσοστό (80%) του µέσου κύκλου
εργασιών για τις συµβάσεις έργων και προµηθειών µε εκείνο που προβλέπεται
ήδη για τις συµβάσεις υπηρεσιών. Προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισµός του
κύκλου εργασιών και του σχετικού ποσοστού πρέπει να γίνεται χωριστά για
καθένα από τα τρία είδη συµβάσεων, προκειµένου να αποφεύγεται, π.χ., το
ενδεχόµενο η ανάληψη µιας σηµαντικής σύµβασης έργων να µπορεί στη
συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για να δικαιολογείται η ανάθεση µεγάλου αριθµού
συµβάσεων υπηρεσιών χωρίς διαγωνισµό·

– οι διατάξεις που αφορούν την ανάθεση συµβάσεων σε κοινή επιχείρηση ή σε
αναθέτοντα φορέα που αποτελεί µέρος τέτοιας επιχείρησης συγκεντρώθηκαν
στην παράγραφο 4, η οποία συµπληρώθηκε επίσης µε διατάξεις που αφορούν
τη σύνθεση και την διαχρονική σταθερότητα των κοινών επιχειρήσεων. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές δεν εµποδίζουν καθόλου το σχηµατισµό
κοινών επιχειρήσεων που έχουν άλλη σύνθεση ή άλλη διαχρονική
σταθερότητα - σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διατάξεις της παραγράφου 4
σηµαίνουν απλώς ότι η ανάθεση ενδεχοµένων συµβάσεων, π.χ., σε φορέα που
αποτελεί µέρος κοινής επιχείρησης και που δεν είναι αναθέτων φορέας, δεν
µπορεί να γίνει χωρίς διαγωνισµό.

Τέλος, αυτές οι αλλαγές που γίνονται στο άρθρο 23 επεξηγούνται στη νέα
αιτιολογική σκέψη 32.

Αιτιολογική σκέψη 36: πάντοτε στο πνεύµα της προσπάθειας αποσαφήνισης,
διαγράφηκε το τελευταίο τµήµα αυτής της αιτιολογικής σκέψης («έτσι, δεν
καλύπτεται η παροχή υπηρεσιών σε άλλες βάσεις, όπως βάσει νοµοθετικών ή
κανονιστικών διατάξεων ή συµβάσεων απασχόλησης»), διότι η εµπειρία που
αποκοµίστηκε από την εφαρµογή της ισχύουσας οδηγίας κατέδειξε ότι η διάταξη
αυτή επιδέχεται εσφαλµένες ερµηνείες.
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Αιτιολογική σκέψη 38 και άρθρο 27: αυτές οι διατάξεις επικαιροποιήθηκαν, χωρίς,
εξάλλου, τροποποιήσεις, µε την προσθήκη της Αυστρίας στα κράτη µέλη για τα
οποία είχε εκδοθεί απόφαση δυνάµει του άρθρου 3 της ισχύουσας οδηγίας.

Αιτιολογική σκέψη 49: συµπληρώνει την αιτιολογική σκέψη 39 της αρχικής
πρότασης, διευκρινίζοντας ότι οι κανόνες και τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στο
πλαίσιο της επιλογής δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκην σταθµίσεις.

Αιτιολογική σκέψη 50: αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη συνοδεύει τις τροποποιήσεις
που έγιναν στα άρθρα 53 και 54 (βλέπε σηµείο 3.2.1. παραπάνω) όσον αφορά τη
δυνατότητα προσφυγής στις ικανότητες άλλων εταιρειών και αποσαφηνίζει, εν
συνεχεία, τη λειτουργία των συστηµάτων προεπιλογής.

Άρθρο 1: γενικά, η σειρά των παραγράφων τροποποιήθηκε ώστε να ακολουθεί τη
σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα διάφορα ζητήµατα στην οδηγία.

Άρθρο 1, παράγραφος 2: τροποποιεί το άρθρο 1, παράγραφοι 2 έως 5, της αρχικής
πρότασης. Οι τροποποιήσεις αφορούν τον ορισµό των δηµόσιων συµβάσεων, όπου
προστίθεται ότι η σύµβαση µπορεί να συναφθεί από «περισσότερους αναθέτοντες
φορείς», και τους ορισµούς των συµβάσεων προµηθειών - «άλλες συµβάσεις από
αυτές του στοιχείου β)» - και των συµβάσεων υπηρεσιών - «πλην των συµβάσεων
έργων ή προµηθειών». Η πρώτη τροποποίηση είναι αναγκαία για να ληφθούν υπόψη
οι απαιτήσεις απλούστευσης των διαδικασιών, π.χ. σε περίπτωση συνεργασίας
µεταξύ αναθετόντων φορέων για την υλοποίηση του ίδιου στόχου. Οι άλλες
τροποποιήσεις υπογραµµίζουν το ιστορικό της έκδοσης των βασικών οδηγιών.

Άρθρο 5, παράγραφος 1: ο ορισµός των υπηρεσιών που καλύπτονται από την οδηγία
στον τοµέα των µεταφορών ευθυγραµµίστηκε µε τον ορισµό των άλλων υπηρεσιών
που προϋποθέτουν υλικά δίκτυα (βλέπε άρθρα 3 και 4) µε την προσθήκη της
«διάθεσης», προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου των φορέων – ιδίως στον
τοµέα των σιδηροδρόµων – που εφαρµόζουν ήδη την οδηγία βάσει ερµηνείας του
όρου «εκµετάλλευση δικτύων».

Άρθρο 16: επικαιροποιεί το άρθρο 15 της αρχικής πρότασης αναπροσαρµόζοντας τα
ποσά των κατώτατων ορίων µε βάση τα ποσά που ισχύουν για την περίοδο 2002-
2004, τα οποία επανυπολογίστηκαν σύµφωνα µε το µηχανισµό της ανά διετία
αναθεώρησης των κατώτατων ορίων, ο οποίος προβλέπεται για την αναπροσαρµογή
των ποσών αυτών µε βάση τις τροποποιήσεις που γίνονται στις ευρωπαϊκές
νοµισµατικές ισοτιµίες/ΕΤ∆ (ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα). Η αύξηση των
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην κοινή θέση σε σχέση µε τα κατώτατα όρια
που προβλέπονταν στην αρχική πρόταση προκύπτει από τα εκφραζόµενα σε ΕΤ∆
κατώτατα όρια τα οποία προβλέπονται στη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις.

Άρθρο 36: αυτό το άρθρο αποτέλεσε αντικείµενο καθαρά φραστικών
τροποποιήσεων, που απλουστεύουν και αποσαφηνίζουν τη διάταξη. Πρέπει ιδίως να
επισηµανθεί ότι η κατάργηση της παραγράφου 2 της αρχικής πρότασης («Το
άρθρο 34 εφαρµόζεται στις εναλλακτικές προσφορές») δεν αλλάζει καθόλου την
ουσία, δεδοµένου ότι από τη γενική οικονοµία της οδηγίας προκύπτει σαφώς ότι οι
κανόνες που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται σε όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές, είτε ορίζονται στο πλαίσιο των εναλλακτικών προσφορών είτε όχι.
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Άρθρο 51: η διατύπωση αυτής της γενικής διάταξης για τη διεξαγωγή των
διαδικασιών αποσαφηνίστηκε χωρίς τροποποιήσεις ως προς την ουσία.

Άρθρο 61: το άρθρο 59 της αρχικής πρότασης τροποποιείται µε στόχο την
προσαρµογή των κατώτατων ορίων των διαγωνισµών µελετών στα κατώτατα όρια
που ισχύουν για τις συµβάσεις υπηρεσιών. Το δεύτερο εδάφιο των παραγράφων 1
και 2 περιέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται για
τον υπολογισµό της αξίας των διαγωνισµών. Αυτά τα νέα εδάφια ευθυγραµµίζονται
µε τη διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 67 της κλασικής οδηγίας.

Άρθρο 62: το άρθρο αυτό απλοποιεί το άρθρο 60 της αρχικής πρότασης, που αφορά
τις εξαιρέσεις των κανόνων που διέπουν τους διαγωνισµούς µελετών από το πεδίο
εφαρµογής, παραπέµποντας στις διατάξεις που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Προσαρµόζεται, εξάλλου, στη νέα διατύπωση του άρθρου 30.

Άρθρο 63: το άρθρο 63, παράγραφος 2, αναπροσαρµόζεται µε παραποµπές στα
αντίστοιχα άρθρα που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις όσον αφορά τους
διαγωνισµούς υπηρεσιών.

Άρθρο 65: µε σκοπό την αποσαφήνιση των πραγµάτων και όπως γίνεται και µε τις
ανάλογες διατάξεις της κλασικής οδηγίας (άρθρα 73 και 74), οι διατάξεις του
άρθρου 63, παράγραφος 3, της αρχικής πρότασης χωρίστηκαν: το άρθρο 65,
παράγραφος 3, αφιερώνεται στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής, ενώ οι διατάξεις οι
σχετικές µε τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής εντάχθηκαν στο άρθρο 66.

Άρθρο 66: οι διατάξεις του άρθρου 63, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, της αρχικής
πρότασης τροποποιήθηκαν κατά τρόπον ώστε να αποσαφηνιστούν περισσότερο οι
υποχρεώσεις περί ανωνυµίας, να ενισχυθεί η διαφάνεια του τρόπου διεξαγωγής των
εργασιών της κριτικής επιτροπής καθιστώντας υποχρεωτική την τήρηση πρακτικών
και να δοθεί η δυνατότητα στην κριτική επιτροπή να έχει καλύτερη εικόνα των
πραγµάτων επιτρέποντάς της να ζητά, ενδεχοµένως, διευκρινίσεις σχετικά µε τα
σχέδια και τις µελέτες που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες. Το άρθρο αυτό
ευθυγραµµίζεται προς τις διατάξεις του άρθρου 74 της κλασικής οδηγίας.

Άρθρο 68: το άρθρο 65 της αρχικής πρότασης, που αφορά τη συµβουλευτική
επιτροπή, υποβλήθηκε σε µια καθαρά φραστική αναδιατύπωση στην παράγραφο 2.
Η παράγραφος 3 προσαρµόζεται στους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία της
"επιτροπολογίας".

Άρθρο 69: αντανακλώντας τις διατάξεις του άρθρου 78 της κλασικής οδηγίας, το
άρθρο 66 της αρχικής πρότασης, που αφορά τους κανόνες αναθεώρησης των
κατώτατων ορίων, ενσωµατώνεται µε µια αποσαφήνιση στην παράγραφο 1 (πρώτο
εδάφιο: αυτόµατος έλεγχος κάθε δύο χρόνια και αναθεώρηση ή και τροποποίησή
τους, µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, δηλαδή όταν η διακύµανση της ισοτιµίας
µεταξύ ευρώ και ΕΤ∆ το δικαιολογεί) και µε µια τροποποίηση όσον αφορά τη
στρογγυλοποίηση των κατώτατων ορίων κατά την αναθεώρησή τους («κατά
προσέγγιση χιλιάδας ευρώ» αντί «προς τη δεκάδα χιλιάδα ευρώ).
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Άρθρο 71: αυτό το άρθρο, που αφορά τη µεταφορά της οδηγίας, τροποποιήθηκε ως
εξής:

– κατ' αναλογίαν µε την τροποποίηση που έγινε στο αντίστοιχο άρθρο της
κλασικής οδηγίας (άρθρο 80), η προθεσµία µεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο των κρατών µελών τροποποιείται και καθορίζεται σε 21 µήνες µετά την
έναρξη ισχύος της·

– για τους λόγους που εξηγούνται στην πέµπτη παύλα του σηµείου 3.1.
παραπάνω, εισήχθη µια πρόσθετη περίοδος για την εφαρµογή των διατάξεων
που αφορούν τον ταχυδροµικό τοµέα, περίοδος η οποία εκπνέει το αργότερο
την 1η Ιανουαρίου 2009·

– διευκρινίστηκε ότι η διαδικασία για τη διαπίστωση της ενδεχόµενης έκθεσης
ενός συγκεκριµένου τοµέα στον ανταγωνισµό, που προβλέπεται στο άρθρο 30,
εφαρµόζεται ήδη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Παραρτήµατα I έως X: τα παραρτήµατα αυτά προσαρµόζονται στην εξέλιξη των
επιµέρους εθνικών καταστάσεων.

3.3.2. Νέες διατάξεις που προκύπτουν από την ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της
κλασικής οδηγίας

Γενική παρατήρηση: οι τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω εξηγούνται από
την επιθυµία του Συµβουλίου, την οποία συµµερίζεται η Επιτροπή, να αποφευχθεί η
δηµιουργία αδικαιολόγητων διαφορών µεταξύ των δύο οδηγιών, πράγµα που θα είχε
τις ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες οι οποίες εξηγούνται στο σηµείο 3.1, τρίτη παύλα,
παραπάνω. Ως εκ τούτου, ενσωµατώθηκαν ορισµένες διατάξεις που αφορούν, π.χ.,
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, τα δυναµικά συστήµατα αγορών και τον
ορισµό των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Οι τροποποιήσεις αυτές
ενσωµατώθηκαν όπως απορρέουν από την κοινή θέση για την κλασική οδηγία, µε τις
αναγκαίες, ωστόσο, προσαρµογές στην παρούσα οδηγία (π.χ., αναφορά στους
αναθέτοντες φορείς αντί των αναθετουσών αρχών, απουσία αναφορών στον
ανταγωνιστικό διάλογο, που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα οδηγία, ...).
Ορισµένες από τις τροποποιήσεις αυτές απορρέουν από τροπολογίες που έγιναν στην
κλασική οδηγία.

Αιτιολογική σκέψη 11: πρόκειται για ενσωµάτωση της αιτιολογικής σκέψης 4 της
κλασικής οδηγίας, όπως προκύπτει από την κοινή θέση, η οποία αφορά την
υποχρέωση των κρατών µελών να λαµβάνουν µέτρα ώστε η συµµετοχή οργανισµών
δηµοσίου δικαίου στις δηµόσιες συµβάσεις να µη προκαλεί στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, η τροπολογία 1 της κλασικής οδηγίας ενσωµατώνεται
µε τον ίδιο τρόπο στα δύο κείµενα.

Αιτιολογική σκέψη 16, πρώτο και δεύτερο εδάφιο: αυτή η αιτιολογική σκέψη, που
αφορά τη σύναψη συµβάσεων υπηρεσιών και έργων, ενσωµατώνει την αιτιολογική
σκέψη 9 της κλασικής οδηγίας και, κατά συνέπεια, τις τροπολογίες 142, 7 και 171-
145 που έγιναν σ’ αυτήν.
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Αιτιολογική σκέψη 20: αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη, που αντιγράφει την
αιτιολογική σκέψη 11 της κλασικής οδηγίας, υπογραµµίζει ότι οι νέες τεχνικές
ηλεκτρονικών αγορών πρέπει να τηρούν τους κανόνες της οδηγίας καθώς και τις
αρχές που τη διέπουν και αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι προσφορές
µπορούν να λάβουν τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.

Αιτιολογική σκέψη 21, άρθρο 1, παράγραφος 5, άρθρο 15, Παράρτηµα XIII
∆ «απλουστευµένη προκήρυξη διαγωνισµού στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος
αγορών»: αυτές οι διατάξεις αποτελούν αντιγραφή των νέων διατάξεων ουσίας που
εισήχθησαν στην κλασική οδηγία (βλέπε αιτιολογική της σκέψη 12, άρθρο 1,
παράγραφος 6, άρθρο 33 και παράρτηµα VII A «απλουστευµένη προκήρυξη
διαγωνισµού στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών»). Θεσπίζουν ένα νέο
µέσο, τα δυναµικά συστήµατα αγορών, που έχουν ως αντικείµενο την
πραγµατοποίηση αγορών τρέχουσας χρήσης.

Για λεπτοµερή σχολιασµό των νέων διατάξεων, βλέπε την ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε την κοινή θέση για την κλασική οδηγία, σηµείο 3.3.2.

Η δυνατότητα προσφυγής σε δυναµικό σύστηµα αγορών δεν µεταβάλλει καθόλου τη
δυνατότητα των αναθετόντων φορέων να χρησιµοποιούν συστήµατα προεπιλογής,
ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.

Αιτιολογική σκέψη 22, άρθρο 1, παράγραφος 6, άρθρο 56: αυτές οι διατάξεις, που
εισάγουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, ενσωµατώνουν τις διατάξεις της
κλασικής οδηγίας τις σχετικές µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς (βλέπε
αιτιολογική σκέψη 13, άρθρο 1, παράγραφος 7, και άρθρο 54 της κλασικής οδηγίας -
τροπολογίες 23, 54 και 65 της κλασικής οδηγίας). Όπως διευκρινίζεται στην
αιτιολογική σκέψη 20, η θέσπιση αυτών των διατάξεων για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς δεν προδικάζει τις δυνατότητες χρησιµοποίησης άλλων µορφών
ηλεκτρονικών αγορών ή, π.χ., τη δυνατότητα προσφυγής σε ηλεκτρονικά µέσα για
τη διεξαγωγή µιας διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε προκήρυξη διαγωνισµού.

Αιτιολογική σκέψη 24: όπως η αιτιολογική σκέψη 15 της κλασικής οδηγίας, την
οποία επαναλαµβάνει mutatis mutandis, διευκρινίζει ότι παρέχεται στα κράτη µέλη η
δυνατότητα προσφυγής στις νέες µεθόδους αγορών που προβλέπονται από την
οδηγία - κεντρικοί οργανισµοί αγορών, δυναµικά συστήµατα αγορών και
ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί -.

Αιτιολογική σκέψη 31: για να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες ερµηνείας, αυτή η
αιτιολογική σκέψη ευθυγραµµίστηκε µε την αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη της
κλασικής οδηγίας (21).

Αιτιολογική σκέψη 33: µε την προσθήκη της φράσης «ή σε δικαιώµατα επί των
αγαθών αυτών», αυτή η αιτιολογική σκέψη ευθυγραµµίστηκε µε την αιτιολογική
σκέψη 23 της κλασικής οδηγίας, πράγµα που την καθιστά επίσης σύµφωνη µε τον
τίτλο του άρθρου 24, στοιχείο α), το οποίο συνοδεύει.

Αιτιολογική σκέψη (47): στο πνεύµα της αιτιολογικής σκέψης 35 της κλασικής
οδηγίας, µε την οποία ευθυγραµµίστηκε, αυτή η αιτιολογική σκέψη συµπληρώνει το
κείµενο της αιτιολογικής σκέψης 37 της αρχικής πρότασης, σχετικά µε τη διαβίβαση
πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα, υπογραµµίζοντας τη σηµασία των απαιτήσεων
ασφάλειας και εµπιστευτικότητας που χαρακτηρίζουν τις δηµόσιες συµβάσεις και
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τους διαγωνισµούς µελετών, καθώς και τη χρησιµότητα των εθελοντικών
συστηµάτων πιστοποίησης προς το σκοπό αυτό.

Αιτιολογική σκέψη 53: αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη συνοδεύει τις τροποποιήσεις
που έγιναν στα άρθρα 53 και 54 (βλέπε σηµείο 3.2.1. παραπάνω) όσον αφορά τα
κριτήρια αποκλεισµών. Αντιστοιχεί, mutatis mutandis, στην αιτιολογική σκέψη 41
της κλασικής οδηγίας και λαµβάνει, εποµένως, υπόψη την τροπολογία 170 που
προτάθηκε για την οδηγία αυτή.

Άρθρο 1, παράγραφος 3: ορίζει τις «συµβάσεις παραχώρησης έργων» και τις
«συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών» εν όψει του αποκλεισµού που προβλέπεται
ρητά από το νέο άρθρο 18. Οι ορισµοί αυτοί αντιγράφουν, αντιστοίχως, το άρθρο 1,
παράγραφος 3 και παράγραφος 4, της κλασικής οδηγίας. Οι εν λόγω ορισµοί
αποτελούν καινοτοµία στην οδηγία αυτή – όπως καινοτοµία αποτελεί και ο ορισµός
των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών στην κλασική οδηγία.

Άρθρο 1, παράγραφος 4: η διατύπωση αυτού του ορισµού ευθυγραµµίστηκε µε
εκείνη της κλασικής οδηγίας (βλέπε άρθρο 1, παράγραφος 5), προκειµένου να
αποφευχθεί το ενδεχόµενο η ίδια έννοια να ορίζεται µε διαφορετικό τρόπο. Ο
ορισµός που δίνεται στην κλασική οδηγία βασίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στον
ορισµό της σηµερινής οδηγίας "ειδικοί τοµείς". Η τροποποίηση συνίσταται στη
διευκρίνιση ότι σε µια συµφωνία-πλαίσιο µπορούν να συµµετέχουν περισσότεροι
του ενός αναθέτοντες φορείς. Σηµειώνεται ότι η ευθυγράµµιση του ορισµού δεν
επηρεάζει καθόλου τις διαφορές ως προς το νοµικό καθεστώς που πρέπει να
εφαρµόζεται στις συµφωνίες-πλαίσια και στις συµβάσεις που βασίζονται σε τέτοιες
συµφωνίες.

Άρθρο 1, παράγραφος 9, στοιχεία β και δ: ο ορισµός των κλειστών διαδικασιών και
των διαγωνισµών µελετών ευθυγραµµίστηκε µε εκείνον της κλασικής οδηγίας
(βλέπε άρθρο 1, παράγραφος 11, δεύτερο και πέµπτο εδάφιο) µε την προσθήκη,
αντιστοίχως, των φράσεων «στις οποίες κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει
να συµµετάσχει και στις οποίες» και «της χωροταξίας, της πολεοδοµίας».

Άρθρο 1, παράγραφος 12, παράρτηµα XII (πρώτη προστιθέµενη υποσηµείωση) και
παράρτηµα XVII (πρώτη προστιθέµενη υποσηµείωση): αυτές οι διατάξεις
ευθυγραµµίστηκαν µε εκείνες της κλασικής οδηγίας (βλέπε άρθρο 1,
παράγραφος 14, παράρτηµα I, πρώτη υποσηµείωση, και παράρτηµα II, πρώτη
υποσηµείωση) για να αποσαφηνιστεί ότι το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας δεν µπορεί
να τροποποιηθεί λόγω της χρήσης του «κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις» (CPV).

Άρθρο 2, παράγραφος 1: έγινε µια καθαρά ορολογική τροποποίηση, χωρίς καµία
νοµική συνέπεια, µε την αλλαγή του όρου «δηµόσιες αρχές» σε «αναθέτοντες
φορείς», προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο η ίδια έννοια, που ορίζεται µε
ταυτόσηµο τρόπο, να αποκαλείται διαφορετικά στα δύο κείµενα.

Άρθρο 10: αυτό το άρθρο ευθυγραµµίστηκε µε το άρθρο 2 της κλασικής οδηγίας,
ενισχύοντας έτσι την εφαρµογή των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας
και της αποφυγής διακρίσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 9 της αρχικής πρότασης,
επιβάλλοντας άµεσα στους αναθέτοντες φορείς την υποχρέωση να τις τηρούν.
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Άρθρο 11: ευθυγραµµίστηκε µε το άρθρο 4 της κλασικής οδηγίας, που
αναδιατυπώνει και τροποποιεί έτσι το άρθρο 10 της αρχικής πρότασης σχετικά µε τις
κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων. Η δυνατότητα να ζητείται να αναφερθούν τα
πρόσωπα που θα επιφορτισθούν µε την εκτέλεση των παροχών προβλέπεται επίσης
και στις περιπτώσεις συµβάσεων έργων και συµβάσεων προµηθειών που
περιλαµβάνουν και εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. Η ρύθµιση αυτή
δικαιολογείται από την εµπιστοσύνη στην τεχνογνωσία, την αποτελεσµατικότητα,
την πείρα και την αξιοπιστία που απαιτούνται για τις παροχές αυτού του είδους.

Άρθρο 13, παράγραφος 2: αυτή η παράγραφος ευθυγραµµίστηκε µε τη διάταξη του
άρθρου 6 της κλασικής οδηγίας (το οποίο, µε τη σειρά του, βασίζεται στις διατάξεις
του άρθρου 4, παράγραφος 4, της ισχύουσας οδηγίας "ειδικοί τοµείς"). Αυτή η
ευθυγράµµιση λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 31 που έγινε στην κλασική οδηγία.

Άρθρο 18: αυτό το νέο άρθρο, το οποίο, όσον αφορά τις συµβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών, ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 17 της κλασικής οδηγίας, αποκλείει ρητά
τις συµβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών από το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας, µε στόχο την αποσαφήνιση της νοµικής κατάστασης. Στην περίπτωση των
συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, πρόκειται, εξάλλου, για εφαρµογή της
νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5.

Άρθρο 25: αυτό το άρθρο, που αφορά την ανάθεση συµβάσεων υπηρεσιών σε
αναθέτοντα φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος, ευθυγραµµίστηκε µε το
άρθρο 18 της κλασικής οδηγίας, πράγµα που επιτρέπει να ενσωµατωθεί εν µέρει η
τροπολογία 38 που είχε προταθεί για την κλασική οδηγία.

Άρθρο 28: αυτό το νέο άρθρο, που αφορά την κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση
ορισµένων συµβάσεων σε εργαστήρια για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αποτελεί
ευθυγράµµιση µε το άρθρο 19 της κλασικής οδηγίας, πράγµα που επιτρέπει να
ενσωµατωθεί στην παρούσα οδηγία η τροπολογία 36 που είχε προταθεί για την
κλασική οδηγία.

Άρθρο 37: ευθυγραµµίστηκε µε το άρθρο 25 της κλασικής οδηγίας, ούτως ώστε να
διευκρινιστεί ότι τα κράτη µέλη µπορούν να υποχρεώνουν τις αναθέτουσες αρχές να
διατυπώνουν απαιτήσεις στον τοµέα της υπεργολαβίας. Από την άλλη πλευρά, η
αντικατάσταση της φράσης «υπεργολάβους στους οποίους θα το αναθέσει» µε τη
φράση «υπεργολάβους που προτείνει», παρέχει ένα περιθώριο ευελιξίας στους
οικονοµικούς φορείς προκειµένου να λαµβάνουν υπόψη καταστάσεις στις οποίες ο
ακριβής προσδιορισµός των υπεργολάβων θα µπορούσε να αποτελέσει εµπόδιο για
την υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 41, παράγραφος 1: η διάταξη αυτή, που αφορά τη δηµοσίευση των
περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων που δεν χρησιµοποιούνται ως µέσα
εξασφάλισης ανταγωνισµού, αντιγράφει τις διατάξεις του άρθρου 40 της αρχικής
πρότασης. Ευθυγραµµίστηκε, mutatis mutandis, προς τις διατάξεις του άρθρου 35,
παράγραφος 1, της κλασικής οδηγίας. Αυτή η ευθυγράµµιση περιλαµβάνει δύο
τροποποιήσεις ουσίας. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα δηµοσίευσης της περιοδικής
ενδεικτικής προκήρυξης στο προφίλ αγοραστή της αναθέτουσας αρχής. Η
δυνατότητα αυτή συµπληρώνεται από την υποχρέωση δηµοσίευσης «ειδοποίησης µε

                                                
5 Απόφαση της 7ης ∆εκεµβρίου 2000, υπόθεση C-324/98, « Telaustria », Συλλογή 2000, σελίδα I-10745.
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την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης σε προφίλ
αγοραστή» (οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνει προβλέπονται στο
παράρτηµα XV B). Η τροποποίηση αυτή ενισχύει τον ρόλο των ηλεκτρονικών
µέσων στις δηµόσιες συµβάσεις, καθιστώντας, συγχρόνως, δυνατή τη διασφάλιση
της ισότιµης πρόσβασης όλων των πιθανών προσφερόντων µέσω µιας δηµοσίευσης.

Η δεύτερη τροποποίηση αφορά τον περιορισµό της υποχρέωσης για δηµοσίευση
µιας τέτοιας προκήρυξης µόνο στις περιπτώσεις στις οποίες ο αναθέτων φορέας
επιθυµεί να επωφεληθεί από τη µείωση της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών,
που προβλέπεται στο άρθρο 45, παράγραφος 4. Η Επιτροπή δέχθηκε τη λύση αυτή,
παρά το γεγονός ότι αποτελεί οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την αρχική της πρόταση
η οποία προέβλεπε υποχρεωτικές περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις, επειδή τα
κράτη µέλη κατέληξαν σε συµφωνία στη βάση αυτή.

Άρθρο 42: αυτό το άρθρο µένει αµετάβλητο, µε εξαίρεση την προσθήκη της νέας
παραγράφου 2 κατόπιν της θέσπισης των δυναµικών συστηµάτων αγορών.
Αντιγράφει, mutatis mutandis, τις διατάξεις του άρθρου 35, παράγραφος 3, της
κλασικής οδηγίας.

Άρθρο 43, παράγραφος 1: διατηρώντας, συγχρόνως, τη µεγαλύτερη προθεσµία (δύο
µήνες αντί 48 ηµερών), η διάταξη αυτή, που αφορά τις ανακοινώσεις για τις
συναφθείσες συµβάσεις, ευθυγραµµίστηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 35,
παράγραφος 4, εδάφια 1 έως 3, της κλασικής οδηγίας, πράγµα που αποσαφηνίζει το
δίκαιο που πρέπει να εφαρµόζεται στις συµφωνίες-πλαίσια και στις συµβάσεις που
θεµελιώνονται στις συµφωνίες αυτές. Εξάλλου, ενσωµατώθηκε η ευελιξία που
προβλέπεται στην κλασική οδηγία (δυνατότητα οµαδοποίησης σε τριµηνιαία βάση
των ανακοινώσεων για τις συναφθείσες συµβάσεις όσον αφορά τις συµβάσεις που
βασίζονται σε δυναµικό σύστηµα αγορών).

Άρθρο 44: αυτό το άρθρο, που αφορά τον τρόπο κατάρτισης και τις λεπτοµέρειες
δηµοσίευσης των προκηρύξεων, ευθυγραµµίστηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 36
και 37 της κλασικής οδηγίας. ∆ιατηρώντας την υφιστάµενη ευελιξία (όπως την
απουσία συγκεκριµένου ορίου για τον αριθµό λέξεων σε κάθε προκήρυξη), η
ευθυγράµµιση αυτή έχει, ειδικότερα, ως αποτέλεσµα την καλύτερη αποσαφήνιση
του εφαρµοστέου γλωσσικού καθεστώτος.

Άρθρο 45: οι διατάξεις των παραγράφων 1, 6 και 9 ευθυγραµµίστηκαν, mutatis
mutandis, µε τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 38 της κλασικής οδηγίας.

Άρθρο 47: οι παράγραφοι 1 έως 4 ευθυγραµµίστηκαν, mutatis mutandis, µε τις
παρόµοιες διατάξεις του άρθρου 40, παράγραφοι 1 έως 5, της κλασικής οδηγίας,
ιδίως µε την προσθήκη των νέων παραγράφων 2 και 3, που καθορίζουν τους κανόνες
που πρέπει να εφαρµόζονται όταν αυτός ο οποίος διαθέτει τη συγγραφή
υποχρεώσεων ή τις πρόσθετες πληροφορίες είναι φορέας διαφορετικός από τον ίδιο
τον αναθέτοντα φορέα. Εξάλλου, οι διατάξεις της παραγράφου 4, στοιχεία ε) και στ),
όπως και οι διατάξεις της παραγράφου 5, στοιχείο θ), αναπροσαρµόστηκαν µε βάση
τις τροποποιήσεις που έγιναν (και που προβλέπονται στο άρθρο 55, παράγραφος 2)
όσον αφορά την ένδειξη της στάθµισης ή, κατά περίπτωση, της σειράς
σπουδαιότητας.
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Άρθρο 50, παράγραφος 1: όπως και η ανάλογη διάταξη της κλασικής οδηγίας
(άρθρο 43), το τελευταίο εδάφιο αυτής της παραγράφου προβλέπει µια υποχρέωση
σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών που
διεξάγονται µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω της υποχρέωσης που επιβάλλεται στις
αναθέτουσες αρχές να τεκµηριώνουν τη διεξαγωγή των διαδικασιών που διεξάγονται
µε ηλεκτρονικά µέσα.

Άρθρο 70: αυτό το άρθρο, που αφορά τις τροποποιήσεις που µπορούν να
πραγµατοποιούνται µε τη διαδικασία της "επιτροπολογίας", αποτελεί µερική
αναδιατύπωση του άρθρου 67 της αρχικής πρότασης και το ευθυγραµµίζει, mutatis
mutandis, µε τις διατάξεις του άρθρου 79 της κλασικής οδηγίας. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι µόνο τα στοιχεία ε) έως η) είναι νέα σε σχέση µε το πάγιο δίκαιο, ενώ
τα υπόλοιπα είναι προσαρµογές ή τροποποιήσεις αυτού του δικαίου. Από τα νέα
στοιχεία, τρία (στ, ζ, και η) συνδέονται µε την ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα
επικαιροποίησης τυχόν νέων παραρτηµάτων, ενώ το τελευταίο (ε) συνδέεται µε τη
χρήση του CPV.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης ενσωµατώνει τα βασικά στοιχεία που
περιέχονται στην αρχική της πρόταση και στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
όπως αυτές ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το γεγονός ότι η Επιτροπή
δεν υποστήριξε την κοινή θέση που εκδόθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο οφείλεται στην
κατάσταση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Ως προς τα άλλα ζητήµατα, η κοινή θέση
ανταποκρίνεται στους στόχους αποσαφήνισης, απλούστευσης και εκσυγχρονισµού, τους
οποίους επιδιώκει η αρχική πρόταση της Επιτροπής.



21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

∆ηλώσεις στα πρακτικά του Συµβουλίου της 30ής Σεπτεµβρίου 2002

∆ήλωση της Επιτροπής – χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες:

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων υπόκεινται σε κοινοτικές
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, οπότε θα
ερµηνεύσει τις εν λόγω οδηγίες κατά τρόπο συµβατό µε τη συµφωνία αυτή.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογική παράγραφος (σκέψη) 26 (η οποία
µετετράπη στην κοινή θέση σε αιτιολογική παράγραφο 35) και το άρθρο 24, στοιχείο γ) δεν
µπορούν να ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποκλείει, µεταξύ άλλων, δηµόσιες συµβάσεις
σχετικές µε δάνεια αναθετόντων φορέων, ιδίως δε τοπικών αρχών, µε εξαίρεση τα δάνεια που
αφορούν «την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων
χρηµατοπιστωτικών µέσων».

Εκτός αυτού, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, ούτως ή άλλως, στις περιπτώσεις όπου δεν
εφαρµόζονται οι οδηγίες, όπως για παράδειγµα κάτω του κατωφλίου, πρέπει να τηρούνται οι
κανόνες και οι αρχές της Συνθήκης. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, αυτό
συνεπάγεται, ειδικότερα, υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση
επαρκούς δηµοσιότητας ώστε οι συµβάσεις να είναι ανοικτές στον ανταγωνισµό.
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