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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στην υλοποίηση της 
ενιαίας αγοράς και για να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών.
Στην Ευρώπη, οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ της ΕΕ σε αγαθά, έργα 
και υπηρεσίες.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι ενημερωμένες οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες αρχές:
- να απλουστεύουν τις διαδικασίες προς όφελος όλων των οικονομικών φορέων·
- να ευνοούν τη συμμετοχή των ΜΜΕ·
- να εγγυώνται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά τη σχέση ποιότητας/τιμής·
- να χρησιμοποιούν τους δημόσιους πόρους με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.

Σύμφωνα με τον συντάκτη γνωμοδότησης, η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται ότι βρίσκεται 
στη σωστή κατεύθυνση, κυρίως αναφορικά με τα ακόλουθα στοιχεία:
- Τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών: οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούν να προσδιορίζουν 
την πλέον πρακτική ιεράρχηση, εξετάζοντας τα κριτήρια ανάθεσης πριν από τα κριτήρια 
επιλογής, και να λαμβάνουν υπόψη, ως κριτήριο ανάθεσης, την οργάνωση και την ποιότητα 
του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης.
- Οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν το δικαίωμα να αποκλείουν οικονομικούς φορείς για τους 
οποίους έχουν καταγραφεί σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στην εκτέλεση 
προηγούμενων συμβάσεων.
- Οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούν να αποδέχονται υποψηφίους ή προσφέροντες, έστω κι αν 
υπάρχει λόγος αποκλεισμού, εάν έχουν λάβει κατάλληλα μέτρα για να διορθώσουν τις 
συνέπειες παράνομης συμπεριφοράς και να αποτρέψουν αποτελεσματικά περαιτέρω 
συνέπειες της εν λόγω συμπεριφοράς.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι πρέπει να υποβληθούν ορισμένες τροπολογίες με 
νομική ισχύ στη νομοθετική πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή, ούτως ώστε να ενισχυθεί 
και να ενημερωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία η οποία διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στην 
Ευρώπη.

Η παρούσα γνωμοδότηση επιδιώκει να αναδείξει τη ζωτική σημασία των προτάσεων που 
περιλαμβάνονται στο κείμενο, από νομικής απόψεως, με στόχο να συμβάλει στην ασφάλεια 
του δικαίου.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης αναγνωρίζει τα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα:

- Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να αποτελεί 
εξαίρεση στο ευρύ φάσμα των διαδικασιών που προβλέπονται από την οδηγία και συνεπώς 
θεωρείται σκόπιμη η πρόβλεψη ανώτατων ποσών πέρα από τα οποία δεν θα επιτρέπεται η 
προσφυγή (500.000 ευρώ για τις εργασίες και 100.000 ευρώ για τις υπηρεσίες).

- Η χρήση εναλλακτικής προσφοράς: για να αποτραπεί η εσφαλμένη χρήση του εν λόγω 
μέσου, κρίνεται αναγκαίο να καθοριστεί μια μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για την εναλλακτική 
προσφορά, η οποία πρέπει να ενταχθεί στις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στα 
έγγραφα του διαγωνισμού.
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- Η δυνατότητα υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα συνάδει με τους στόχους 
απλοποίησης και αποτελεσματικότητας που ορίζουν οι οδηγίες. Συγκεκριμένα, για να 
διευκολύνονται οι εργασίες της δημόσιας αρχής και ταυτόχρονα να ευνοείται η συμμετοχή 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη 
μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης της ανάγκης να αξιοποιηθεί ή όχι αυτή η δυνατότητα.

- Θεωρείται επίσης σκόπιμο να περιοριστεί η προσφυγή στον φορέα εγγυοδοσίας άλλων 
φορέων και να επιτρέπεται μόνο σε σχέση με την απόκτηση των υλικής φύσεως 
προαπαιτουμένων (οικονομικές-χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις). Για την επίτευξη 
μεγαλύτερης νομικής και οικονομικής ασφάλειας, πρέπει να ενισχυθεί η υποχρέωση 
αλληλεγγύης μεταξύ του  οικονομικού φορέα που ζητεί να αντλήσει οφέλη από άλλους 
οικονομικούς φορείς και των τελευταίων (των εν λόγω οικονομικών φορέων). Με τον τρόπο 
αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί η έλλειψη ασφάλειας κατά την υλοποίηση του έργου, 
χάρη στο ρόλο του φορέα εγγυοδοσίας. Όσον αφορά τα δημόσια έργα, απαιτείται η μέγιστη 
δυνατή επιτήρηση για την αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων.  

- Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφαση αριθ. 76 της 7ης Οκτωβρίου 2004, 
έκρινε ότι ο καθορισμός, με αφηρημένους και γενικούς όρους, ενός μοναδικού κριτηρίου 
ανάθεσης όχι μόνο είναι ασυμβίβαστος με την κοινοτική νομοθεσία, αλλά στερεί επιπλέον 
από τις αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε 
σύμβασης και να επιλέγουν για καθεμιά από αυτές το ιδανικότερο κριτήριο ώστε να 
εγγυώνται τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να εξασφαλίζουν την επιλογή της καλύτερης 
προσφοράς. Είναι συνεπώς επιθυμητό οι αναθέτουσες αρχές να επιδιώκουν μια προσέγγιση 
βασισμένη στη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας.

- Σε περίπτωση που η εκτέλεση της σύμβασης προβλέπει την υπεργολαβία, είναι σκόπιμη η 
θέσπιση υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής για άμεση πληρωμή του υπεργολάβου. Με αυτό 
τον τρόπο θα εκμηδενιστεί ο κίνδυνος παράλειψης πληρωμής των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας ειδικότερα στις ΜΜΕ μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.  

- Η τροποποίηση των εν ισχύι συμβάσεων, εάν είναι ουσιαστική, απαιτεί εκ νέου διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Το κατώτατο όριο του 5% της τιμής της αρχικής σύμβασης ενδέχεται να 
μην είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση της ουσιαστικής τροποποίησης της σύμβασης. Η 
Επιτροπή υποδεικνύει στην πρότασή της ότι η τροποποίηση είναι ουσιαστική εάν υπερβαίνει 
το 5% της τιμής της αρχικής σύμβασης και παρεκκλίνει από αυτή τη διάταξη εάν η 
ενδεχόμενη αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί το κατώτατο όριο στο 10% της τιμής της αρχικής σύμβασης.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Δυνάμει του άρθρου 11 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
ενταχθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί 
η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία 
διευκρινίζει με ποιο τρόπο οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ 
ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές τη 
δυνατότητα να επιτυγχάνουν, για τις 
συμβάσεις τους, την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής.

(5) Δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής προστασίας, με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας
πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και 
την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων 
της Ένωσης, προκειμένου να προωθηθεί η 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά αειφόρος 
ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει 
με ποιον τρόπο οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 
διακριτική τους εξουσία κατά τον 
προσδιορισμό και την κατακύρωση των 
δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, την κοινωνική ευημερία 
και στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στις 
αρχές αυτές τη δυνατότητα να 
επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, την 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
έδειξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η 
εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την 

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις 
έδειξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η 
εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την 
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πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Ως 
αποτέλεσμα, η πλήρης εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας επεκτείνεται σε 
ορισμένες υπηρεσίες (όπως είναι οι 
ξενοδοχειακές και οι νομικές υπηρεσίες, 
όπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό διασυνοριακών συναλλαγών)..

πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Ως 
αποτέλεσμα, η πλήρης εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας επεκτείνεται σε 
ορισμένες υπηρεσίες (όπως είναι οι 
ξενοδοχειακές υπηρεσίες, όπου 
εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 
διασυνοριακών συναλλαγών).

Αιτιολόγηση

Οι νομικές υπηρεσίες, αμιγώς πιστωτικής φύσεως και άρρηκτα συνδεδεμένες με τις παραδόσεις 
των κρατών μελών, πρέπει να αποκλειστούν από την πρόταση οδηγίας εφόσον απαιτούν μια 
αξιολόγηση υποκειμενικών στοιχείων αναφορικά με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αναθέτουσας 
αρχής.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά 
πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, 
ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι 
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ 
αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν 
διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι οι 
συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι 
ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από 
μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να 
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αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που 
ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η 
συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση 
των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των 
αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα 
πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή 
των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων καθώς και 
μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 
φορέων και των θυγατρικών τους 
εταιριών πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων, εφόσον υπόκεινται σε 
συγκεκριμένες διατάξεις περί 
ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να αποτρέπονται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες 
συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
έναντι των ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας 
αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να 
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό πρέπει να προέχει το δίκαιο του ανταγωνισμού: σύμφωνα με τις διατάξεις για 
την ανάθεση συμβάσεων για εσωτερικές υπηρεσίες, το «ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο» πρέπει 
να λειτουργεί βασιζόμενο στην επιστροφή των δαπανών, πράγμα που δεν συμφωνεί με τις αρχές 
του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι θυγατρικές εταιρίες ιδρυμάτων 
δημοσίου δικαίου πρέπει να ακολουθούν πρακτικές συμβατές με τις απαιτήσεις της αγοράς. 
Επίσης, στην περίπτωση του ραδιοτηλεοπτικού τομέα, προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι οι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι θυγατρικές τους εταιρίες πρέπει να θέτουν διαφορετικούς 
στόχους για την εφαρμογή οποιουδήποτε συμβιβασμού για επιδοτήσεις.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
άκρως εξαιρετικές περιστάσεις. Η 
εξαίρεση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται 
σε περιπτώσεις που είτε η δημοσίευση 
είναι αδύνατη, για λόγους ανωτέρας βίας 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είτε είναι σαφές εξαρχής ότι η δημοσίευση 
δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων και γιατί 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός φορέας που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση. Μόνο οι 
καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, 
εφόσον η κατάσταση της 
αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε από 
την ίδια την αναθέτουσα αρχή με στόχο τη 
μελλοντική διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης, και εφόσον δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικές επιλογές υποκατάστασης, 
των οποίων η διαθεσιμότητα θα πρέπει να 
αξιολογηθεί σε βάθος.

(18) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
άκρως εξαιρετικές περιστάσεις και με 
επαρκή αιτιολόγηση η οποία θα 
κοινοποιείται στην αρχή διακυβέρνησης, 
όπως ορίζεται από το άρθρο 84. Η 
εξαίρεση αυτή περιορίζεται σε περιπτώσεις 
που είτε η δημοσίευση είναι αδύνατη, για 
λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με την 
υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι σαφές 
εξαρχής ότι η δημοσίευση δεν θα οδηγήσει 
σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, μεταξύ 
άλλων και γιατί υπάρχει αντικειμενικά 
μόνο ένας οικονομικός φορέας που μπορεί 
να εκτελέσει τη σύμβαση. Μόνο οι 
καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, 
εφόσον η κατάσταση της 
αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε από 
την ίδια την αναθέτουσα αρχή με στόχο τη 
μελλοντική διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης, και εφόσον δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικές επιλογές υποκατάστασης, 
των οποίων η διαθεσιμότητα θα πρέπει να 
αξιολογηθεί σε βάθος.

Αιτιολόγηση

Η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πρέπει να 
αποτελεί εξαίρεση προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός των μέγιστων ποσών πέραν των οποίων 
δεν επιτρέπεται η προσφυγή.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με 
αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι 
συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε τμήματα, και να 
υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους 
για τους οποίους ενήργησαν ή δεν 
ενήργησαν με αυτόν τον τρόπο. Σε 
περίπτωση που οι συμβάσεις 
υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν, 
παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν 
τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον 
αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί 
να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός 
φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν 
τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να 
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

Αιτιολόγηση

Η υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προληπτικής και 
συστηματικής αξιολόγησης από την αναθέτουσα αρχή. Τόσο η υποδιαίρεση σε τμήματα όσο και 
η μη υποδιαίρεση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αιτιολογούνται. Στην τρέχουσα διατύπωση 
μόνο η απόφαση μη υποδιαίρεσης σε τμήματα πρέπει να αιτιολογείται. 

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές.

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές.
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Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να δικαιούται να 
απορρίψει την προσφορά. Η απόρριψη θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική σε 
περιπτώσεις όπου η αναθέτουσα αρχή έχει 
διαπιστώσει ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή 
που χρεώνεται είναι αποτέλεσμα της μη 
συμμόρφωσης με την υποχρεωτική
νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς του 
κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού
δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς 
εργατικού δικαίου.

Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 
να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση 
για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση 
που η προσφορά είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν 
άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει 
ικανοποιητική εξήγηση, ο αναθέτων 
φορέας πρέπει να απορρίψει την 
προσφορά. Η απόρριψη θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική και σε περιπτώσεις όπου η 
αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι η 
ασυνήθιστα χαμηλή τιμή που χρεώνεται 
είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με 
την εθνική, διεθνή και ενωσιακή 
νομοθεσία, ιδίως στους τομείς του 
κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού 
δικαίου.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43 α) Για την ορθή λειτουργία των 
δημοσίων συμβάσεων είναι αναγκαίο να 
ρυθμίζεται κατά τον δέοντα τρόπο το 
μέσον της υπεργολαβίας, για να 
διασφαλίζεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
εκτελούνται σύμφωνα με την προσφορά. 
Η υπεργολαβία πρέπει να περιορίζεται το 
πολύ σε τρεις διαδοχικές κάθετες 
υπεργολαβίες με την επιφύλαξη μιας 
περιοριστικότερης εθνικής νομοθεσίας σε 
αυτό τον τομέα.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48 α) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να 
τηρούν τις διατάξεις για την 
καθυστέρηση πληρωμών που προβλέπει η 
οδηγία  2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές1.
_______________
1 ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των δημόσιων αρχών όλων των επιπέδων 
να αποφασίζουν εάν, με ποιον τρόπο και 
σε ποιο βαθμό επιθυμούν να ασκήσουν 
δημόσιες λειτουργίες. Οι δημόσιες αρχές 
μπορούν να εκτελούν καθήκοντα 
δημόσιου συμφέροντος χρησιμοποιώντας 
τους δικούς τους πόρους χωρίς να 
υποχρεούνται να προσφεύγουν σε 
εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες. 
Τούτο μπορούν να πράττουν σε 
συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» 
νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(6) ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου» 
νοείται κάθε οργανισμός που έχει όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο 
σκοπό ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό
την κάλυψη αναγκών γενικού 
συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό 
ή εμπορικό χαρακτήρα· για τον σκοπό 
αυτόν, ένας οργανισμός, που λειτουργεί 
υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, στοχεύει 
στο κέρδος και υφίσταται τις ζημίες που 
απορρέουν από την άσκηση της 
δραστηριότητάς του, δεν έχει ως σκοπό 
την κάλυψη αναγκών γενικού 
συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό 
ή εμπορικό χαρακτήρα·

(α) έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό 
την κάλυψη αναγκών γενικού 
συμφέροντος, που δεν έχουν απλώς
βιομηχανικό και εμπορικό χαρακτήρα·

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχουν νομική προσωπικότητα· (β) έχει νομική προσωπικότητα·

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» 
νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν 
ως αντικείμενο την αγορά, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη 
μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς προαίρεση 
αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση 
προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, 
παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης 
και εγκατάστασης·

(10) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» 
νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν 
ως αντικείμενο την αγορά, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη 
μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς προαίρεση 
αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση 
προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει 
προμήθεια που εκτελείται τμηματικά.
Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να 
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περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα υπηρεσιών 

άλλων από τις ταχυδρομικές 
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις των οποίων κύριος 
στόχος είναι να επιτραπεί στις 
αναθέτουσες αρχές να παρέχουν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και άλλες 
υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως «άλλες υπηρεσίες πλην των 
ταχυδρομικών» νοούνται οι υπηρεσίες 
που παρέχονται στους ακόλουθους 
τομείς: 
(i) υπηρεσίες διαχείρισης της 
αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο 
και μεταγενέστερες της αποστολής, 
συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 
management services»)·
(ii) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που 
συνδέονται με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και παρέχονται εξ 
ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα 
(περιλαμβανομένης της ασφαλούς 
διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων 
με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης 
διευθύνσεων και της διαβίβασης 
συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)·
(iii) υπηρεσίες συνδεόμενες με 
ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν 
περιλαμβάνονται στο στοιχείο α) του 
άρθρου 10, παράγραφος 2, της οδηγίας 
για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, 
όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς 
συγκεκριμένο παραλήπτη ή η αποστολή 



PE489.618v02-00 14/35 AD\915474EL.doc

EL

διαφημιστικού υλικού χωρίς διεύθυνση·
(iv) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως 
ορίζονται στην ονοματολογία CPV με 
τους αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 
έως 66720000-3 και στο άρθρο 19 
στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
των ταχυδρομικών ενταλμάτων 
πληρωμής και των ταχυδρομικών 
μεταφορών πιστώσεων·
(v) υπηρεσίες φιλοτελισμού·
(vi) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης 
(υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική 
παράδοση και/ή την εναποθήκευση με 
άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα).

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αγορά, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή ή τη συμπαραγωγή 
προγραμμάτων που προορίζονται για 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οι 
οποίες ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για τον 
χρόνο μετάδοσης που ανατίθενται σε 
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων·

(β) την αγορά, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή ή τη συμπαραγωγή 
προγραμμάτων που προορίζονται για 
υπηρεσίες ακουστικών και
οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες 
ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς, και σχετικές 
προπαρασκευαστικές υπηρεσίες καθώς 
και συμβάσεις για την εκπομπή ή τη 
διάδοση και μετάδοση υπηρεσιών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνολογική ουδετερότητα, θα πρέπει να εξαιρούνται επίσης 
ραδιοτηλεοπτικές και διαδικτυακές υπηρεσίες.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· (γ) νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαιτησίας και συμβιβασμού·

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαίτερης εμπιστευτικής και βασισμένης στη διακριτική ευχέρεια φύσεως που διέπει 
τις νομικές υπηρεσίες, κρίνεται σκόπιμο αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Οδηγίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

(δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 
έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ιδίως συναλλαγές που 
επιτρέπουν στις δημόσιες αναθέτουσες 
αρχές να συγκεντρώνουν χρήματα ή 
κεφάλαια, καθώς και υπηρεσίες και 
πράξεις κεντρικών τραπεζών που 
εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Αιτιολόγηση

Η δανειοληψία σε επίπεδο τοπικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας. Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις εκ μέρους της ΕΕ για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 
για πιστώσεις σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι οι εθνικές διατάξεις για τον προϋπολογισμό σε 
επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες ώστε να επιτρέπεται η 
δυνατότητα δανεισμού.

Τροπολογία 18
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες ακουστικών και 
οπτικοακουστικών μέσων, που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
β), περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μετάδοση 
και διανομή που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε 
μορφή ηλεκτρονικού δικτύου.

Οι υπηρεσίες ακουστικών και
οπτικοακουστικών μέσων, που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο 
β), περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μετάδοση 
και διανομή που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε 
μορφή ηλεκτρονικού δικτύου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τεχνολογική ουδετερότητα, θα πρέπει να αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή τόσο οι υπηρεσίες ακουστικών όσο και οπτικοακουστικών μέσων.

.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομέρειες των δημόσιων 
συμβάσεων δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εμποδίζουν τη δημοσιοποίηση 
συμβάσεων μόλις συναφθούν, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
επακόλουθων αλλαγών.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.
Σε αυτή την περίπτωση οι αναθέτουσες 
αρχές παρέχουν στο εποπτικό όργανο 
βάσει του άρθρου 84 λεπτομερή έκθεση 
με επαρκή αιτιολόγηση.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο 
εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από 
αίτημά τους·

(α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 
διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της 
σύμβασης

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
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επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. 
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται, 
εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές οι 
οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 1/6 της 
συνολικής συμφωνηθείσας τιμής.
Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, 
εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού 
χρησιμοποιείται προκαταρκτική 
διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται, 
εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

Αιτιολόγηση

Μια ανεμπόδιστη χρήση των εναλλακτικών προσφορών θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση 
του ανταγωνισμού και να δημιουργήσει προβλήματα νομικής ασφάλειας. Κρίνεται ωφέλιμη η 
εισαγωγή μιας συγκεκριμένης διάταξης προκειμένου να προβλέπει μια μέγιστη επιτρεπόμενη 
τιμή για τις εναλλακτικές προσφορές ως ελάχιστη προκαθορισμένη απαίτηση για τις 
αναθέτουσες αρχές. Η εθνική νομοθεσία παρέχει παραμέτρους αναφοράς προς τον σκοπό 
αυτόν, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εν λόγω διάταξης.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, 
εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει 
σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα,
παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους 
σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού ή στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 

1. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή 
τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων 
που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι 
μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, η 
αναθέτουσα αρχή παρέχει συγκεκριμένες 
εξηγήσεις για τους λόγους, αναφορικά με 
την υποδιαίρεση ή τη μη υποδιαίρεση σε 
τμήματα, στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος.

Αιτιολόγηση
Η υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προληπτικής και 
συστηματικής αξιολόγησης από την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προλαμβάνει τυχόν 
αδιάκριτες προσφυγές στον φορέα εγγυοδοσίας. Κατά συνέπεια, τόσο η υποδιαίρεση σε τμήματα 
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όσο και η μη υποδιαίρεση θα πρέπει να αιτιολογούνται· αντιθέτως, στην τρέχουσα διατύπωση 
μόνο η απόφαση μη υποδιαίρεσης σε τμήματα πρέπει να αιτιολογείται.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2 και στο άρθρο 47 
δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η οποία 
επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή. 
Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που 
δημοσιεύεται στην εν λόγω γλώσσα.
Περίληψη των σημαντικότερων 
στοιχείων κάθε διακήρυξης δημοσιεύεται 
και στις λοιπές επίσημες γλώσσες.

3. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2 και στο άρθρο 47 
δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η οποία 
επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή. 
Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που 
δημοσιεύεται στην εν λόγω γλώσσα.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει 
παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και 
την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και 
του διαλόγου με τους προσφέροντες.

διαγράφεται

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την 
τροποποίηση του καταλόγου του 
παραρτήματος XI, όποτε κρίνεται 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 89 με σκοπό τη 
συμπλήρωση του καταλόγου του 
παραρτήματος XI, όποτε κρίνεται 
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αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων διεθνών 
συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων διεθνών 
συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) συμμετοχή στην εκμετάλλευση της 
εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής 
εργασίας που διέπει η οδηγία η 
2011/36/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της.
___________
1 ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποκλείσει από τη συμμετοχή σε δημόσια 
σύμβαση οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, 
εάν πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

3. Μια αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη 
συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, εάν 
πληρούται μία από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν όλες τις Δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν όλες τις 
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προϋποθέσεις που παρατίθενται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4, αλλά δεν
προβάλλουν απαιτήσεις επιπλέον των 
όσων αναφέρονται.

προϋποθέσεις που παρατίθενται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4 και μπορούν να
προβάλλουν απαιτήσεις επιπλέον των 
όσων αναφέρονται.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες 
αρχές δύνανται να απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της 
σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 
να συμπεράνουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
δεν θα εκτελέσουν τη σύμβαση σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, εάν η 
αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχουν 
συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να διαθέτουν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την 
πείρα για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση της 
σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας και, όποτε ζητείται από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με κάθε 
ρήτρα για την εκτέλεση σύμβασης που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 70. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορεί να 
συμπεράνουν ότι οι οικονομικοί φορείς δεν 
θα εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες 
επιδόσεις, εάν η αναθέτουσα αρχή 
διαπιστώσει ότι έχουν συγκρουόμενα 
συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, που προβλέπονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 3, και τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τις τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητες, που 
προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 
4, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, 

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, που προβλέπονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 3, και τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τις τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητες, που 
προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 
4, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, 
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ενδεχομένως και για μια συγκεκριμένη 
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, 
παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών. Στην περίπτωση της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν 
να είναι ο οικονομικός φορέας και οι εν 
λόγω φορείς από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

ενδεχομένως και για μια συγκεκριμένη 
σύμβαση, να στηρίζεται μόνο στις υλικές
δυνατότητες άλλων φορέων, χωρίς να 
αγνοεί τη νομική φύση των δεσμών του με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει 
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν να 
είναι ο οικονομικός φορέας και οι εν λόγω 
φορείς από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική και οικονομική ασφάλεια στην ανάθεση και την 
εκτέλεση της σύμβασης, κρίνεται αναγκαίος ο περιορισμός της χρήσης της εγγυοδοσίας στη 
λήψη αποκλειστικά των απαιτήσεων υλικής φύσεως και η αύξηση του αισθήματος ευθύνης περί 
αλληλεγγύης ανάμεσα στον οικονομικό φορέα και τους φορείς από τους οποίους επωφελείται ο 
τελευταίος για την εκτέλεση της σύμβασης, καθιστώντας την υποχρεωτική. Η διαθεσιμότητα των 
μέσων μπορεί να προκύπτει μόνο από μια νομική σχέση μεταξύ του παραχωρούντος και του 
ωφελουμένου.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι απαιτήσεις για τη στήριξη στις 
δυνατότητες άλλων φορέων δεν μπορεί να 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τον 
οικονομικό παράγοντα ή τους 
αναφερθέντες φορείς.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι 
ένα από τα κατωτέρω:

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει 
του οποίου οι αναθέτουσες αρχές 
αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι 
αυτό της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς.

(α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·

(β) το χαμηλότερο κόστος. 

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να 
αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει 
της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται
βάσει διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
δημόσιας σύμβασης.

2. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, βάσει κριτηρίων που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης σύμβασης. .

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), και άλλα κριτήρια που συνδέονται με 
το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
δημόσιας σύμβασης, όπως:

Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, 
εκτός από την τιμή ή το κόστος, και άλλα 
κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο 
της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης.

Η αξιολόγηση του κόστους μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
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του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 67.

Το κριτήριο τιμής/κόστους μπορεί να 
αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο 
ανάθεσης για την περίπτωση των 
τυποποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών 
των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να 
προκαθορίζεται από την ίδια του τη 
φύση. 

Άλλα κριτήρια μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του 
καινοτόμου χαρακτήρα·

(α) η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής αξίας, των αισθητικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, της 
δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού 
για όλους τους χρήστες, των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών και του καινοτόμου 
χαρακτήρα·

(β) για συμβάσεις υπηρεσιών και 
συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, 
μπορεί να ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα 
προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο 
οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση 
του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν 
ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

(β) για συμβάσεις υπηρεσιών και 
συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, 
λαμβάνεται υπόψη η οργάνωση, τα 
προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο 
οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω 
σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση 
του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή 
μόνο κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν 
ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

(γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 
τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή 
εκτέλεσης·

(γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 
τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή 
εκτέλεσης·

(δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, 
στον βαθμό που τα κριτήρια αυτά 
διευκρινίζονται σύμφωνα με την 

(δ) η ειδική διαδικασία παραγωγής ή 
παροχής των ζητούμενων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε 
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, 
στον βαθμό που τα κριτήρια αυτά 
διευκρινίζονται σύμφωνα με την 
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παράγραφο 4 και αφορούν παράγοντες που 
σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω 
διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις ειδικές 
διαδικασίες παραγωγής ή παροχής των 
ζητούμενων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών.

παράγραφο 4 και αφορούν παράγοντες που 
σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω 
διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις ειδικές 
διαδικασίες παραγωγής ή παροχής των 
ζητούμενων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών 
συμβάσεων βασίζεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην 
παράγραφο 2.

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν 
στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή 
απεριόριστη ελευθερία επιλογής.
Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

4. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από απαιτήσεις που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική 
επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι 
αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

5. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή 
υποδεικνύει, στη διακήρυξη διαγωνισμού, 
στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος, στα έγγραφα της 
σύμβασης, ή στο περιγραφικό έγγραφο, 
στην περίπτωση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, τη σχετική στάθμιση που 
προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς.

5. Η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει, στη 
διακήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στα έγγραφα 
της σύμβασης, ή στο περιγραφικό 
έγγραφο, στην περίπτωση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, τη σχετική 
στάθμιση που αποδίδει σε καθένα από τα 
επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς.

Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με 
την πρόβλεψη μιας ψαλίδας με το 
κατάλληλο μέγιστο εύρος.

Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με 
την πρόβλεψη μιας ψαλίδας με το 
κατάλληλο μέγιστο εύρος.

Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για 
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αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα 
αρχή επισημαίνει τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα 
αρχή επισημαίνει τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται 
όταν στα κριτήρια ανάθεσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1
περιλαμβάνεται η κοστολόγηση κύκλου 
ζωής.

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου 
ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφοι 1 έως 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν 
πληρούνται όλες οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

1. Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στην 
προκήρυξη ότι η μέγιστη έκπτωση δεν 
μπορεί να υπερβεί το 25% του ποσού που 
έχει τεθεί ως βάση για το διαγωνισμό.

(α) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται 
είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 
50% από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών·

Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν η 
τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι 
χαμηλότερο κατά περισσότερο από 25% 
από τη μέση τιμή ή το κόστος των 
υπόλοιπων προσφορών.

(β) η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται 
είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 
20% από την τιμή ή το κόστος της 
δεύτερης χαμηλότερης προσφοράς·
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(γ) έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε 
προσφορές.

2. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να 
ζητήσουν εξηγήσεις.

2. Εάν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι 
αναθέτουσες αρχές ζητούν εξηγήσεις.

3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 μπορεί να αφορούν 
ιδίως:

3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 αφορούν ιδίως:

(α) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου 
κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής 
των υπηρεσιών·

(α) τον οικονομικό χαρακτήρα της 
μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου 
κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής 
των υπηρεσιών·

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου 
ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών·

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 
ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου 
ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών·

(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα·

(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα·

(δ) τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με 
ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που 
ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή 
του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις 
διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται 
στο παράρτημα XI ή, εάν οι ανωτέρω 
διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες 
διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας·

(δ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον 
τομέα του κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή 
με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού δικαίου που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, 
με άλλες διατάξεις που διασφαλίζουν 
ισοδύναμο επίπεδο προστασίας·

(ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.

(ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 71 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου
και εφόσον το επιτρέπει η φύση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, τα 
κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, εάν το ζητεί ο υπεργολάβος και 
εφόσον το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει τις 
οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, τα 
κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους 
μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο 
εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο καταβολής των πληρωμών απευθείας μπορεί να εξετάζεται μόνο εφόσον το 
ζητεί ο υπεργολάβος και όχι σε όλες τις περιπτώσεις που το επιτρέπει η φύση της σύμβασης. Η 
απαίτηση από τις αναθέτουσες αρχές να καταβάλλουν απευθείας τις πληρωμές σε όλους τους 
υπεργολάβους όποτε το επιτρέπει η φύση της σύμβασης συνιστά διοικητική επιβάρυνση που δεν 
μπορούν να διαχειρίζονται όλες οι αρχές.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 72 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 5% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να 
εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η 
τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία 
της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι 
χαμηλότερη από το 10% της τιμής της 
αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση 
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται 
διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία 
τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής 
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 
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Αιτιολόγηση
Προκειμένου να είναι πιο ευέλικτες οι αναθέτουσες αρχές και για να μην επιβαρύνεται η 
διαδικασία με νέες διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης για το ίδιο έργο ή την ίδια υπηρεσία, 
κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας διάταξης και η πρόβλεψη 
ότι για να θεωρηθεί μη ουσιαστική μια τροποποίηση της σύμβασης και επομένως για να μην 
απαιτηθεί μια νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της τιμής 
της αρχικής σύμβασης.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται 
να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή 
τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
περιέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η 
και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
έντυπα.

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιέχουν 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα VI μέρος Θ.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα 
έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαγράφεται
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συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 91.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 75 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για την 
παροχή της υπηρεσίας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της 
ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας 
πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές 
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, την εμπλοκή και την 
ενδυνάμωση των χρηστών και την 
καινοτομία, αλλά και την προστασία των 
καταναλωτών και την κοινωνική ένταξη.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου 
υπηρεσιών δεν γίνεται αποκλειστικά βάσει 
της τιμής για την παροχή της υπηρεσίας.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτουσες αρχές είναι απολύτως 
φερέγγυες έναντι των οικονομικών 
φορέων και διασφαλίζουν ότι οι αυτές 
αρχές αποτελούν προληπτικώς κατάλληλο 
όργανο εγγύησης της πίστης του 
οικονομικού φορέα.

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται ανεκτή πλέον η παρατεταμένη κατάσταση της 
αφερεγγυότητας των δημόσιων αρχών έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων για τα εκτελούμενα 
έργα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η δημιουργία ενός κατάλληλου οργάνου εγγύησης για 
την προστασία της πίστης που θα είχε ο οικονομικός φορέας μετά την εκτέλεση του έργου θα 
μπορούσε να αποτελεί απαραίτητο όργανο προκειμένου να του εξασφαλίσει την αμοιβή του.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο 
ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το 
όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

1. Σύμφωνα με την εθνική ή 
ομοσπονδιακή τους διάρθρωση, τα κράτη 
μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα 
ανεξάρτητα όργανα που είναι υπεύθυνα
για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «τα 
όργανα εποπτείας»). Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το 
όργανο που ορίζουν.

Τα κράτη μέλη που ήδη διαθέτουν 
ανεξάρτητα όργανα μπορούν να 
διατηρούν αυτά τα όργανα για όσον καιρό 
πληρούν όλες τις αρμοδιότητες που 
αναφέρονται παρακάτω.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) παροχή νομικών συμβουλών στις 
αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 
ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί 
δημόσιων συμβάσεων και με την 
εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι νομικές υπηρεσίες αποτελούσαν ανέκαθεν αντικείμενο μιας πιστωτικής σχέσης με τον 
επαγγελματία η οποία διέπεται από την αποτελεσματική επαγγελματική ικανότητα του 
τελευταίου και διασφαλίζεται από τις αυστηρές επιταγές του επαγγελματικού κώδικα 
δεοντολογίας. Ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό να οδηγούνται σε κάποιον δημόσιο οργανισμό 
εποπτείας, ούτε να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) έκδοση γνωμοδοτήσεων και 
καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία 
σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(γ) επεξεργασία κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με ζητήματα γενικού 
ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία 
και την εφαρμογή των κανόνων περί 
δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με 
συστημικές δυσκολίες που αφορούν την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημόσιων 
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η νέα προτεινόμενη διατύπωση είναι πιο σχετική με την εντολή του οργανισμού, η οποία πρέπει 
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να οριστεί για δραστηριότητες εποπτείας σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπονται.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά 
κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες 
συμβάσεις·

(δ) καθιέρωση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων 
συστημάτων με δείκτες «σημάτων 
συναγερμού» καθώς και συστημάτων 
παρακολούθησης με στόχο την πρόληψη, 
τον εντοπισμό και την ενδεδειγμένη 
αναφορά κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, 
σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων 
σοβαρών παρατυπιών καθώς και 
συγκεκριμένων παραβιάσεων διατάξεων 
που περιλαμβάνονται στα άρθρα 54, 55 και 
71·

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) εξέταση των εκθέσεων που 
αποστέλλει η αναθέτουσα αρχή η οποία  
σκοπεύει να εφαρμόσει διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση·

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο 
εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια 
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δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης και 
παροχής νομικών συμβουλών.

δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την επανεξέταση των αποφάσεων των 
αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει 
τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του παρακολούθησης ή 
κατά την εξέταση των εκθέσεων που 
υπεβλήθησαν από τις αναθέτουσες αρχές 
βάσει του άρθρου 30.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη πληροφορίες για μεμονωμένα 
ερωτήματα.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές 
υποστηρικτικές δομές προκειμένου να 
προσφέρουν νομικές και οικονομικές 
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις αναθέτουσες αρχές κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα, ιδίως όσον 
αφορά διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 
άρθρα 54, 55 και 71.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΧΙ – περίπτωση 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύμβαση 94 για τις ρήτρες εργασίας 
στις δημόσιες συμβάσεις·
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Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella


