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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 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 σε προμήθειες, 
υπηρεσίες και έργα.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι η ενημέρωση των οδηγιών σχετικά με τις συμβάσεις 
που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος και της 
ενέργειας και τους τομείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και ταχυδρομικές υπηρεσίες 
πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αρχές:
- να απλουστεύει τις διαδικασίες προς όφελος όλων των οικονομικών φορέων·
- να ευνοεί τη συμμετοχή των ΜΜΕ·
- να εγγυάται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά τη σχέση ποιότητας/τιμής·
- να χρησιμοποιεί τους δημόσιους πόρους με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει ρητά τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής η οποία 
στοχεύει στην ενίσχυση και την ενημέρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο συντάκτης υποδέχεται θετικά το περιεχόμενο της πρότασης σχετικά με το 
στόχο ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για θέματα συμβάσεων, ώστε η χρήση αυτού του 
μέσου να μπορεί να ενεργήσει ως ερέθισμα για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε 
στρατηγικές υποδομές και υπηρεσίες. Επίσης, συμφωνεί με την ανάγκη για καινοτομία και 
απλοποίηση των διαδικασιών προκήρυξης συμβάσεων, καθώς και για εφαρμογή ενός σωστού 
ισοσκελισμού ανάμεσα σε προτεραιότητες που συνδέονται με τις ελλείψεις του 
προϋπολογισμού και την απαίτηση διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 
παραγγελιών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης κρίνει αναγκαίο να συνεχιστεί η ρύθμιση των δημόσιων 
συμβάσεων στους τομείς όπου υπάρχει μερικό άνοιγμα των αγορών στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι φορείς, λόγω της ύπαρξης ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων που 
έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη όσον αφορά την τροφοδότηση, τη διάθεση ή τη 
λειτουργία των δικτύων για την παροχή της οικείας υπηρεσίας.

Αντιθέτως, ο συντάκτης εκτιμά ότι ορισμένες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων:

- Οι νομικές υπηρεσίες, αμιγώς πιστωτικής φύσεως, οι οποίες διασφαλίζονται από τις 
αυστηρές επιταγές του κώδικα δεοντολογίας και συνδέονται με τις παραδόσεις των κρατών 
μελών, πρέπει να αποκλειστούν από την πρόταση οδηγίας εφόσον απαιτούν μια αξιολόγηση 
υποκειμενικών στοιχείων αναφορικά με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κύριου του έργου.

- Η ένταξη του τομέα των ταχυδρομείων στην πρόταση οδηγίας δεν λαμβάνει υπόψη με 
κατάλληλο τρόπο τις αλλαγές που επήλθαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στην 
Ευρώπη και, ειδικότερα, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά των εν λόγω υπηρεσιών, 
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που αποτελεί ήδη αντικείμενο της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Σύμφωνα με την αναλογία αυτής της 
ρύθμισης και της εξέλιξης της νομολογίας, η εξαίρεση του εν λόγω τομέα καθίσταται, συνεπώς, 
εφαρμόσιμη, διαπιστώνει την ύπαρξη ενός ουσιαστικού ανταγωνισμού με βάση κριτήρια όπως 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών 
επιλογών, οι τιμές και η παρουσία περισσότερων ανταγωνιζομένων.

- Αναφορικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Απόφαση της 10ης Απριλίου 2008 υπόθεση C -  393/05/ τμήμα IV) αναγνωρίζεται μια 
ερμηνεία του ορισμού του οργανισμού δημοσίου δικαίου η οποία περιλαμβάνει και τις 
εμπορικές εταιρείες υπό δημόσιο έλεγχο. Ο βιομηχανικός ή εμπορικός χαρακτήρας αφορά, 
συνεπώς, τους στόχους προς επίτευξη και τις ανάγκες προς ικανοποίηση, αντί για τον τύπο 
οργάνωσης και δραστηριοτήτων.

- Η πρόβλεψη μέγιστης διάρκειας τεσσάρων ετών της συμφωνίας-πλαισίου ακόμη και για 
τους ειδικούς τομείς εμφανίζεται περιορισμένη, σε βαθμό να παρεμποδίσει, σε ειδικές 
περιπτώσεις (συμφωνίες συνδρομής και συντηρήσεων εγκαταστάσεων) τη λειτουργία των 
κυρίων του έργου.

- Η υποχρέωση κοινοποίησης στους οικονομικούς φορείς της διεξαγωγής και της εξέλιξης 
των διαπραγματεύσεων με τους προσφέροντες, εφόσον ζητηθεί από κάποιον οικονομικό 
φορέα, φαίνεται πολύ επαχθής για τους αναθέτοντες φορείς, καθώς και επιζήμια για το 
δικαίωμα της εμπιστευτικότητας των προσφερόντων.

- Ισχύει αναμφισβήτητα η υποχρεωτική σύσταση και όχι πια η προαιρετική σύσταση μίας 
μόνον ανεξάρτητης αρχής, υπεύθυνης για την εποπτεία και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1.
Αυτή η εποπτεία δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά να διασφαλίζει την επίτευξη των 
στόχων ποιότητας, οικονομίας, αποδοτικότητας και διαφάνειας που καθορίζουν οι οδηγίες, 
καθώς και να μην καθυστερεί ούτε να εμποδίζει το έργο των δημόσιων διοικήσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Σκόπιμο επίσης κρίνεται να 
εξαιρεθούν συμβάσεις για υπηρεσίες 
άλλες από τις ταχυδρομικές, καθώς έχει 
παρατηρηθεί ότι ο ταχυδρομικός τομέας 
είναι αρκετά ανταγωνιστικός ώστε να μη 
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συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
έδειξαν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο 
αποκλεισμός ορισμένων υπηρεσιών από 
την πλήρη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Σαν αποτέλεσμα, η πλήρης 
εφαρμογή της οδηγίας επεκτείνεται σε 
ορισμένες υπηρεσίες (όπως είναι οι 
ξενοδοχειακές και οι νομικές υπηρεσίες, 
όπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό διασυνοριακών συναλλαγών).

(16) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των επιπτώσεων και της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις
έδειξαν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο 
αποκλεισμός ορισμένων υπηρεσιών από 
την πλήρη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Ως αποτέλεσμα, η πλήρης 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
επεκτείνεται σε ορισμένες υπηρεσίες .

Αιτιολόγηση

Οι νομικές υπηρεσίες, αμιγώς πιστωτικής φύσεως, οι οποίες συνδέονται με τις παραδόσεις των 
κρατών μελών, πρέπει να αποκλειστούν από την πρόταση οδηγίας εφόσον απαιτούν μια 
αξιολόγηση υποκειμενικών στοιχείων αναφορικά με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κυρίου του 
έργου. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη 
διαγωνισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο σε άκρως εξαιρετικές περιστάσεις. Η 
εξαίρεση 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 

(26) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για 
τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη 
διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιούνται 
μόνο σε άκρως εξαιρετικές περιστάσεις, με 
επαρκή αιτιολόγηση, η οποία 
αποστέλλεται στην εθνική αρχική 
διακυβέρνησης βάσει του άρθρου 93. Η 
εξαίρεση πρέπει να περιορίζεται σε 
περιπτώσεις που είτε η δημοσίευση είναι 
αδύνατη, για λόγους ανωτέρας βίας 
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δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων και γιατί 
υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας 
οικονομικός φορέας που μπορεί να 
εκτελέσει τη σύμβαση. Μόνον οι 
καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη 
διαγωνισμού, εφόσον η κατάσταση της 
αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε από 
τον ίδιο τον αναθέτοντα φορέα με στόχο τη 
μελλοντική διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης, και εφόσον δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικές επιλογές υποκατάστασης, η 
διαθεσιμότητα των οποίων πρέπει να 
αξιολογηθεί σε βάθος.

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. Μόνον οι 
καταστάσεις αντικειμενικής 
αποκλειστικότητας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη χρήση της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη 
διαγωνισμού, εφόσον η κατάσταση της 
αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε από 
τον ίδιο τον αναθέτοντα φορέα με στόχο τη 
μελλοντική διαδικασία δημόσιας 
σύμβασης, και εφόσον δεν υπάρχουν 
ικανοποιητικές επιλογές υποκατάστασης, η 
διαθεσιμότητα των οποίων πρέπει να 
αξιολογηθεί σε βάθος. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Οι προσφορές που είναι αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες μπορούν να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς 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 δικαιούται να απορρίψει
την προσφορά. Η απόρριψη πρέπει να είναι 
υποχρεωτική σε περιπτώσεις που ο 
αναθέτων φορέας έχει διαπιστώσει ότι η 

(49) Οι προσφορές που είναι αφύσικα 
χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες μπορούν να 
βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή 
νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. 
Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά 
μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς 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 απορρίπτει την 
προσφορά. Η απόρριψη πρέπει να είναι 
επίσης υποχρεωτική σε περιπτώσεις που ο 
αναθέτων φορέας έχει διαπιστώσει ότι η 
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ασυνήθιστα χαμηλή τιμή 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.

ασυνήθιστα χαμηλή τιμή είναι αποτέλεσμα 
της μη συμμόρφωσης με την εθνική, 
διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως
στους τομείς του κοινωνικού, εργατικού ή 
περιβαλλοντικού δικαίου.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50 α) Για να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων, 
είναι αναγκαίο να ρυθμίζεται κατά τον 
δέοντα τρόπο το μέσον της υπεργολαβίας. 
Έτσι θα 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 
τυχόν περιοριστικότερης εθνικής 
νομοθεσίας στον τομέα αυτόν.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56 α) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
τηρούν την προθεσμία πληρωμής, όπως 
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, 23.2.2011, σ. 1 .

Τροπολογία 7
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
δικαίωμα των αναθετόντων φορέων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4, να 
αποφασίζουν εάν, πώς και σε ποιο βαθμό 
θέλουν να ασκήσουν οι ίδιοι δημόσιες 
λειτουργίες. Οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να ασκούν δραστηριότητες 
δημοσίου συμφέροντος χρησιμοποιώντας 
δικούς τους πόρους, χωρίς να είναι 
υποχρεωμένοι να αναζητήσουν 
εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες. 
Στις ενέργειες αυτές μπορούν να 
προβαίνουν σε συνεργασία με άλλους 
αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - σημείο 4 - στοιχεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχει συσταθεί για ή έχει τον ειδικό 
σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών 
του γενικού συμφέροντος, ο οποίος δεν 
έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα· 
για τον σκοπό αυτό, 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 ικανοποίηση των 
αναγκών του γενικού συμφέροντος, ούτε 
έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

(α) έχει νομική προσωπικότητα·

(β) έχει νομική προσωπικότητα· (β) έχει συσταθεί για τον ειδικό σκοπό της 
ικανοποίησης των αναγκών του γενικού 
συμφέροντος, ο οποίος δεν έχει 
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·
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Αιτιολόγηση

Τα εδάφια a) και β) της πρότασης της Επιτροπής γίνονται αντιστοίχως εδάφια β) και α), για 
λόγους που συνδέονται με τη νομοθετική συνοχή του κειμένου. Το στοιχείο α), νέο στοιχείο β) 
τροποποιείται ομοίως. Ειδικότερα, αυτή η τελευταία τροποποίηση βασίζεται σε πρόσφατες 
αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόφαση 10/04/2008 στην υπόθεση C -
393/05/ IV) στις οποίες εντοπίζεται μια ερμηνεία του ορισμού του οργανισμού δημοσίου 
δικαίου η οποία συμπεριλαμβάνει τις εμπορικές εταιρείες υπό δημόσιο έλεγχο.  Ο βιομηχανικός 
ή εμπορικός χαρακτήρας  αφορά μάλλον τους επιδιωκόμενους σκοπούς και τις προς 
ικανοποίηση ανάγκες παρά τον τύπο της οργάνωσης και της δραστηριότητας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) «συμβάσεις προμηθειών»: συμβάσεις 
οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, 
τη χρηματοδοτική μίσθωση, την απλή 
μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή 
χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Μια 
σύμβαση προμηθειών μπορεί να 
περιλαμβάνει τη χορήγηση που νοείται ως 
προμήθεια περισσότερων λύσεων. Μια 
σύμβαση προμηθειών μπορεί να 
περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης·

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί στον παρόντα ορισμό συμβάσεων προμηθειών και η χορήγηση 
που νοείται ως προμήθεια περισσότερων λύσεων. Με αυτό τον τρόπο, θα έβρισκαν νομικό 
πλαίσιο ορισμένες όλο και πιο διαδεδομένες συμβατικές πρακτικές που προβλέπουν την 
προμήθεια περισσότερων λύσεων με βάση τις ανάγκες των κυρίων του έργου κατά την περίοδο 
της συμβατικής ισχύος. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
παροχή:

(α) ταχυδρομικών υπηρεσιών·

(β) άλλων υπηρεσιών πλην των 
ταχυδρομικών, εφόσον οι υπηρεσίες 
αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος 
παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες 
κατά την έννοια του στοιχείου β) της 
παραγράφου 2, και εφόσον δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 
1, όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 2.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
και με την επιφύλαξη της οδηγίας 
97/67/ΕΚ, νοούνται ως:

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

(α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: 
αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, 
αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, 
ανεξάρτητα από το βάρος του· τα 
αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., 
πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, 
βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά 
και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν 
αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, 
ανεξάρτητα από το βάρος τους·

(α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: 
αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, 
αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, 
ανεξάρτητα από το βάρος του· τα 
αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., 
πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, 
βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά 
και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν 
αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, 
ανεξάρτητα από το βάρος τους·

(β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες 
που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών 
αντικειμένων. Οι εν λόγω υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν είτε τις υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
καθολικής υπηρεσίας που ορίζεται σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 97/67/ΕΚ, είτε 
εκείνες που αποκλείονται·

(β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες 
που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, 
μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών 
αντικειμένων. Οι εν λόγω υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν είτε τις υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
καθολικής υπηρεσίας που ορίζεται σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 97/67/ΕΚ, είτε 
εκείνες που αποκλείονται·

(γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των 
ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες 
στους εξής τομείς:
(i) υπηρεσίες διαχείρισης της 
αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο 
και μεταγενέστερες της αποστολής, 
συμπεριλαμβανομένων των «mailroom 
management services»)·
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(ii) ειδικές υπηρεσίες που συνδέονται 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), όπως το 
διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς 
συγκεκριμένο παραλήπτη·
(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) φιλοτελικές υπηρεσίες·
(vi) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης 
(υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική 
παράδοση και/ή την εναποθήκευση με 
άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα).

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2008/6/ΕΚ έχει ανοίξει στον ανταγωνισμό τον ταχυδρομικό τομέα και χάρη στην 
κατάργηση της απομένουσας περιοχής που διατηρούνταν ακόμη για τον προμηθευτή της 
καθολικής υπηρεσίας. Γι’ αυτό ο ταχυδρομικός τομέας έχει βαθμηδόν φθάσει σε έναν 
ικανοποιητικό βαθμό ελευθέρωσης.
Οι μη ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από ταχυδρομικούς φορείς, δηλαδή οι «άλλες 
υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών», κρίνεται επομένως σκόπιμο να αποκλειστούν από το πεδίο 
εφαρμογής των νέων οδηγιών. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· (β) νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαιτησίας και συμβιβασμού·
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Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαίτερης πιστωτικής φύσεως και της φύσεως διακριτικής ευχέρειας που διέπει τις 
νομικές υπηρεσίες, κρίνεται σκόπιμο να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα λεπτομερή στοιχεία των δημοσίων 
συμβάσεων δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν, ύστερα από διαδικασία με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής ή καμία από τις υποβληθείσες 
προσφορές δεν είναι κατάλληλη, εφόσον 
δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης·

(α) εάν, ύστερα από διαδικασία με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής ή καμία από τις υποβληθείσες 
προσφορές δεν είναι κατάλληλη, εφόσον 
δεν έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της 
σύμβασης και κοινοποιείται επαρκής 
αιτιολόγηση στον δημόσιο οργανισμό 
εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 93·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 
προσφορές που υποβάλλουν οι 
προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
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που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες 
φορείς.

που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες 
φορείς και δεν υπερβαίνουν το 1/6 της 
συνολικής συμφωνηθείσας τιμής.

Αιτιολόγηση

Η απεριόριστη χρήση των εναλλακτικών προσφορών θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση 
του ανταγωνισμού και προβλήματα ασφάλειας δικαίου. Κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή 
συγκεκριμένης διάταξης που να προβλέπει μια μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για τις εναλλακτικές 
προσφορές.  Η εθνική νομοθεσία προβλέπει σχετικές τιμές αναφοράς, επιβεβαιώνοντας την 
αποτελεσματικότητα της εν λόγω διάταξης.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή συμμετοχής σε
διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές 
περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα.

Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, στην 
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, 
ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 
ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος 
προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών ή συμμετοχής σε 
διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές 
περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα 
τμήματα και στην περίπτωση που δεν 
χωρίζονται σε τμήματα παρέχοντας 
ειδική επεξήγηση.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διακηρύξεις διαγωνισμού κατά την 
έννοια του άρθρου 39 παράγραφος 2 
δημοσιεύονται αναλυτικά σε μια επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης, την οποία επιλέγει ο 

3. Οι διακηρύξεις διαγωνισμού κατά την 
έννοια του άρθρου 39 παράγραφος 2 
δημοσιεύονται αναλυτικά σε μια επίσημη 
γλώσσα της Ένωσης, την οποία επιλέγει ο 
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αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην εν 
λόγω γλώσσα. Μια περίληψη των 
σημαντικότερων στοιχείων κάθε 
προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές 
επίσημες γλώσσες.

αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην εν 
λόγω γλώσσα. 

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη της υποχρέωσης δημοσίευσης μιας περίληψης των σημαντικότερων στοιχείων 
κάθε διακήρυξης και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται μη 
βιώσιμη από άποψη διαθέσιμου χρόνου, κόστους και ασφάλειας δικαίου. 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση κοινοποίησης στους οικονομικούς παράγοντες της διεξαγωγής και της εξέλιξης 
των διαπραγματεύσεων με τους προσφέροντες, εφόσον ζητηθεί από κάποιον οικονομικό φορέα, 
φαίνεται πολύ επαχθής για τους αναθέτοντες φορείς καθώς και επιζήμια για το δικαίωμα της 
εμπιστευτικότητας των προσφερόντων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 70 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98, με σκοπό την 
τροποποίηση του καταλόγου του 
παραρτήματος XIV, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων διεθνών 

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 98, με σκοπό τη 
συμπλήρωση του καταλόγου του 
παραρτήματος XIV, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων διεθνών 
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συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

συμφωνιών ή της τροποποίησης 
υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα 
κριτήρια για τον αποκλεισμό και την 
επιλογή των οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα 
σύστημα προεπιλογής περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα, ή με τις τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητές του, ο 
οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις 
απαιτείται, να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με τους εν λόγω 
φορείς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει 
στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα 
μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος 
του συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την 
παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ 
μέρους των εν λόγω φορέων. Στην 
περίπτωση της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν 
ο οικονομικός φορέας και οι εν λόγω 
φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης.

1. Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα 
κριτήρια για τον αποκλεισμό και την 
επιλογή των οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα 
σύστημα προεπιλογής περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα, ή με τις τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητές του, ο 
οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις 
απαιτείται, να στηρίζεται μόνο στις υλικές
δυνατότητες άλλων φορέων, χωρίς να 
αγνοεί τη νομική φύση των δεσμών του με 
τους εν λόγω φορείς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα 
ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ' όλη την 
περίοδο ισχύος του συστήματος 
προεπιλογής, π.χ. με την παρουσίαση 
σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν 
λόγω φορέων. Οι αναθέτοντες φορείς 
απαιτούν ο οικονομικός φορέας και οι εν 
λόγω φορείς να είναι 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 των υλικών δυνατοτήτων 
άλλων φορέων ως εγγύησης στη λήψη αποκλειστικά των απαιτήσεων υλικής φύσεως· το κοινό 
αίσθημα ευθύνης πρέπει επίσης να ενισχυθεί ανάμεσα στους οικονομικούς παράγοντες και τους 
φορείς από τους οποίους εξαρτώνται οι παράγοντες αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης, με το 
να καταστεί αυτή υποχρεωτική. Η διαθεσιμότητα των μέσων μπορεί να προκύπτει μόνο από μια 
νομική σχέση μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η πλήρωση των απαιτήσεων 
επάρκειας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται 
ταυτόχρονα από τον βοηθούντα και τον 
ωφελούμενο φορέα.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα 
κριτήρια για τον αποκλεισμό και την 
επιλογή των οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα 
σύστημα προεπιλογής, καθώς και οι 
αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για 
τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες, σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, μπορούν να περιλαμβάνουν 
τους λόγους αποκλεισμού που 
παρατίθενται στο άρθρο 55 της οδηγίας 
2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

1. Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα 
κριτήρια για τον αποκλεισμό και την 
επιλογή των οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα 
σύστημα προεπιλογής, καθώς και οι 
αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για 
τον αποκλεισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων και των προσφερόντων σε 
ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές 
διαδικασίες, σε διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση ή σε συμπράξεις 
καινοτομίας, περιλαμβάνουν τους λόγους 
αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 
55 της οδηγίας [.../.../ΕΕ][ περί δημοσίων 
συμβάσεων] με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι 
αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια 
και κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους 

διαγράφεται
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αποκλεισμού που απαριθμούνται στο 
άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 
2004/18 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν 
λόγω άρθρο.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει 
των οποίων οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι ένα από τα 
ακόλουθα:

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την αμοιβή 
ορισμένων υπηρεσιών, το κριτήριο βάσει 
του οποίου οι αναθέτοντες φορείς 
αναθέτουν τις συμβάσεις είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.

(α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά·
(β) το χαμηλότερο κόστος.
Ο αναθέτων φορέας 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 τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77.
2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) κατά την κρίση 
του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται
βάσει διάφορων κριτηρίων που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης.

2. Ο αναθέτων φορέας 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 σχετίζονται με 
το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης, όπως:

Στα εν λόγω κριτήρια μπορούν να 
περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το 
κόστος, και άλλα κριτήρια που συνδέονται 
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
σύμβασης.
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Το κόστος αξιολογείται με χρήση μιας 
προσέγγισης αποδοτικότητας κόστους, 
όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού 
του κόστους κύκλου ζωής, υπό τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77.
Το κριτήριο τιμής/κόστους μπορεί να 
είναι το καθοριστικό κριτήριο ανάθεσης 
στην περίπτωση τυποποιημένων 
προϊόντων και υπηρεσιών το περιεχόμενο 
των οποίων μπορεί να προκαθορίζεται 
από την ίδια του τη φύση.
Τα άλλα κριτήρια μπορούν να 
περιλαμβάνουν ειδικότερα:

(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 σύλληψη 
έργου, μπορεί να ληφθούν 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 του αναθέτοντος φορέα, ο 
οποίος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι 
αντικαταστάσεις διασφαλίζουν ισοδύναμη 
οργάνωση και ποιότητα·

(β) για συμβάσεις υπηρεσιών και 
συμβάσεις που αφορούν τη σύλληψη 
έργου, λαμβάνονται 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 του αναθέτοντος 
φορέα, ο οποίος 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, οι δεσμεύσεις όσον αφορά τα 
εξαρτήματα και η ασφάλεια του 
εφοδιασμού ·

(γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 
τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 
παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή 
εκτέλεσης, οι δεσμεύσεις όσον αφορά τα 
εξαρτήματα και η ασφάλεια του 
εφοδιασμού ·

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

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

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

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι 
η ανάθεση ορισμένων ειδών συμβάσεων 
θα βασίζεται στην πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) και στην παράγραφο 2.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν μπορούν να 
παρέχουν στον εν λόγω αναθέτοντα φορέα 
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 
αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν 
αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών 
και αποδείξεων που παρέχουν οι 
προσφέροντες, εάν οι προσφορές πληρούν 
τα κριτήρια ανάθεσης.

4. Τα κριτήρια ανάθεσης διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
απαιτήσεις που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες. Οι αναθέτοντες φορείς 
επαληθεύουν αποτελεσματικά, βάσει των 
πληροφοριών και αποδείξεων που 
παρέχουν οι προσφέροντες, εάν οι 
προσφορές πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης.

5. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα 
αρχή υποδεικνύει 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 τη 
σχετική στάθμιση που προσδίδει 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 εύρος.

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

Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για 
αντικειμενικούς λόγους, ο αναθέτων 
φορέας επισημαίνει τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για 
αντικειμενικούς λόγους, ο αναθέτων 
φορέας επισημαίνει τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Αυτή η σχετική στάθμιση ή η σειρά 
σπουδαιότητας αναφέρονται, ανάλογα με 
την περίπτωση, στη διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 

Αυτή η σχετική στάθμιση ή η σειρά 
σπουδαιότητας αναφέρονται, ανάλογα με 
την περίπτωση, στη διακήρυξη που 
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης 
διαγωνισμού, στην πρόσκληση 
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επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στην 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή 
συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις ή στις 
προδιαγραφές.

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στην 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή 
συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις ή στις 
προδιαγραφές.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 77 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 76 παράγραφος 1 
περιλαμβάνεται η κοστολόγηση κύκλου 
ζωής.

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 τα κριτήρια ανάθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

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, ο αναθέτων φορέας μεταφέρει 
τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον 
υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις 
προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον 
κύριο εργολήπτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν 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, στην περίπτωση που ζητηθεί από τον 
υπεργολάβο και εφόσον το επιτρέπει η 
φύση της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας 
μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές 
απευθείας στον υπεργολάβο για τις 
υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που 
παρείχε στον κύριο εργολήπτη. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν 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.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – 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 12 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 
περισσότερες 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 12 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 
περισσότερες διαδοχικές τροποποιήσεις, η 
αξία τους αξιολογείται βάσει της 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση περιορίζει στο 5% της συμβατικής τιμής τις πιθανές τροποποιήσεις που πρέπει να 
επέλθουν στο στάδιο της υλοποίησης. Ο εν λόγω περιορισμός κρίνεται πολύ περιοριστικός. 
Προτείνεται να αυξηθεί το εν λόγω όριο προβλέποντας ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 
της συνολικής τιμής. 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς 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 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αναθέτοντες φορείς 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, καθώς και 
την προστασία των καταναλωτών και την 
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επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής της παροχής της υπηρεσίας.

κοινωνική ένταξη. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής της παροχής της υπηρεσίας.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν 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 για τον 
διορισμό αυτό. 

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

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη 
ανεξάρτητους φορείς μπορεί να 
διατηρούν αυτούς τους φορείς για όσο 
ασκούν τις αρμοδιότητες που 
αναφέρονται παρακάτω.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) εξέταση των εκθέσεων που 
αποστέλλουν οι αναθέτοντες φορείς που 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση·
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) παροχή νομικών συμβουλών στους 
αναθέτοντες φορείς 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 βασίζονταν ανέκαθεν σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον επαγγελματία, η 
οποία διέπεται από την επαρκή επαγγελματική ικανότητα του τελευταίου και διασφαλίζεται από 
τις αυστηρές επιταγές του επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας.  Ως εκ τούτου, δεν είναι 
δυνατόν να ανατίθενται σε κάποιον δημόσιο οργανισμό εποπτείας, ούτε να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – 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, δυνάμει 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 των κανόνων περί δημόσιων 
συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η νέα προτεινόμενη διατύπωση αφορά περισσότερο την εντολή του οργανισμού, η οποία 
συνίσταται στην εποπτεία σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. 
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 93 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθέτοντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και παροχής νομικών 
συμβουλών του.

Τα κράτη μέλη δίνουν την εξουσία στο 
όργανο εποπτείας να λαμβάνει τη σχετική 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
για την εξέταση των αποφάσεων των 
αναθετόντων φορέων σχετικά με τυχόν 
παραβιάσεις που εντοπίζει κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησής του.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 96 – 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 
στους αναθέτοντες φορείς κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτων 
φορέας μπορεί να λάβει κατάλληλη 
υποστήριξη και συμβουλές για 
μεμονωμένα ερωτήματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι νομικές υπηρεσίες βασίζονταν ανέκαθεν σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον επαγγελματία, η 
οποία διέπεται από την επαρκή επαγγελματική ικανότητα του τελευταίου και διασφαλίζεται από 
τις αυστηρές επιταγές του επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας.   Ως εκ τούτου, δεν είναι 
δυνατόν να ανατίθενται σε κάποιον δημόσιο οργανισμό εποπτείας, ούτε να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής αυτής της οδηγίας. 
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σύμβαση αριθ. 94 για τις ρήτρες 
εργασίας στις δημόσιες συμβάσεις·
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