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►B ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Μαρτίου 2004

περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας,
των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

(EE L 134 της 30.4.2004, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ. σελίδα ημερομηνία

►M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου
2004

L 326 17 29.10.2004

►M2 Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 L 257 127 1.10.2005

►M3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου
2005

L 333 28 20.12.2005

►M4 Οδηγία 2006/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 L 363 107 20.12.2006

►M5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου
2007

L 317 34 5.12.2007

►M6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου
2007

L 74 1 15.3.2008

►M7 Απόφαση 2008/963/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2008 L 349 1 24.12.2008

►M8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009

L 188 14 18.7.2009

►M9 Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 13ης Ιουλίου 2009

L 216 76 20.8.2009

►M10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου
2009

L 314 64 1.12.2009

Διορθώνεται από:

►C1 Διορθωτικό ΕΕ L 358 της 3.12.2004, σ. 35 (2004/17/ΕΚ)
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ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Μαρτίου 2004

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

ταχυδρομικών υπηρεσιών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (4), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου το οποίο ενέκρινε η
επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 Δεκεμβρίου 2003,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (5), οι οποίες
είναι αναγκαίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
απλούστευσης και εκσυγχρονισμού που διατύπωσαν τόσο οι ανα-
θέτοντες φορείς όσο και οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο των
απαντήσεών τους στην Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή
στις 27 Νοεμβρίου 1996, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας. να
αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία. Η παρούσα οδηγία βασίζεται
στη νομολογία του Δικαστηρίου, ιδίως στη νομολογία σχετικά με
τα κριτήρια ανάθεσης, η οποία διασαφηνίζει τις δυνατότητες των
αναθετόντων φορέων να ικανοποιούν τις ανάγκες του ενδιαφερο-
μένου κοινού, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού ή κοι-
νωνικού τομέα, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά συνδέονται με
το αντικείμενο της σύμβασης, δεν παρέχουν απεριόριστη ελευθε-
ρία επιλογής στον αναθέτοντα φορέα, μνημονεύονται ρητώς και
τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική
σκέψη 9.

(2) Ένας σημαντικός λόγος για τη θέσπιση κανόνων συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς αυτούς,
είναι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι εθνικές αρχές
μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά αυτών των φορέων,
ιδίως, με συμμετοχή στα κεφάλαιά τους ή με εκπροσώπηση
στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εποπτείας τους.

(3) Ένας ακόμη από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους είναι
απαραίτητος ο συντονισμός των διαδικασιών σύναψης συμβά-
σεων από φορείς των τομέων αυτών, είναι ο κλειστός χαρακτή-
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(1) ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 112 και ΕΕ C 203 Ε, 27.8.2002, σ. 183.
(2) ΕΕ C 193, 10.7.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ C 144, 16.5.2001, σ. 23.
(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002 (ΕΕ C 271

E της 7.11.2002, σ. 293), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου
2003 (ΕΕ C 147 E της 24.6.2003, σ. 137) (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιου-
λίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθε-
τικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου και από-
φαση του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2004

(5) ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 84· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1).
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ρας των αγορών στις οποίες ασκούν τις δραστηριότητές τους, ο
οποίος οφείλεται στη χορήγηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιω-
μάτων από τις εθνικές αρχές για την τροφοδότηση, τη χρήση ή
την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής της συγκεκριμένης υπη-
ρεσίας.

(4) Οι κοινοτικές ρυθμίσεις, ιδίως ο κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 3975/87 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, σχε-
τικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανό-
νων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα
των αεροπορικών μεταφορών (1) και ο κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 3976/87 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, για
την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτι-
κών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (2), αποσκοπεί να
δημιουργήσει όρους μεγαλύτερου ανταγωνισμού μεταξύ φορέων
που παρέχουν υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών στο κοινό.
Κατά συνέπεια, δεν ενδείκνυται να συμπεριληφθούν οι εν λόγω
φορείς στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Λόγω του
ανταγωνισμού που υπάρχει στις κοινοτικές θαλάσσιες μεταφορές,
δεν είναι σκόπιμο επίσης να υπάγονται οι συμβάσεις που συνά-
πτονται στον τομέα αυτό στους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

(5) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ καλύπτει επί του
παρόντος ορισμένες συμβάσεις που αναθέτουν φορείς του τομέα
των τηλεπικοινωνιών. Για το άνοιγμα του τομέα των τηλεπικοι-
νωνιών, θεσπίσθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο, για το οποίο γίνεται
λόγος στην τέταρτη έκθεση, της 25ης Νοεμβρίου 1998, επί της
εφαρμογής της ρύθμισης του τομέα σε θέματα τηλεπικοινωνιών.
Μία από τις συνέπειες της θέσπισής του, είναι η δημιουργία
όρων πραγματικού ανταγωνισμού, τόσο εκ του νόμου όσο και
εκ των πραγμάτων, στον τομέα αυτό. Προς ενημέρωση και λαμ-
βάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή δημοσίευσε
κατάλογο των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (3) που είχαν ήδη
τυχόν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας
δυνάμει του άρθρου 8. Στην έβδομη έκθεση της 26ης Νοεμβρίου
2001 επιβεβαιώθηκε περαιτέρω πρόοδος για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι επομένως
απαραίτητο πλέον να ρυθμίζονται κανονιστικά οι αγορές που
πραγματοποιούνται από φορείς του τομέα αυτού.

(6) Κατά συνέπεια, δεν ενδείκνυται πλέον η διατήρηση της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής για τις Συμβάσεις Τηλεπικοινωνιών, η οποία
συστάθηκε με την οδηγία 90/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
17ης Σεπτεμβρίου 1990, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφο-
ρών και των τηλεπικοινωνιών (4).

(7) Θα πρέπει, ωστόσο, να συνεχισθεί η παρακολούθηση της εξέλι-
ξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και να επανεξετάζεται η
κατάσταση, εάν διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται πλέον πραγμα-
τικός ανταγωνισμός στον εν λόγω τομέα.

(8) Η οδηγία 93/38/ΕΟΚ εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της την
αγορά υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής
ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειδοποίησης και μεταδόσεων μέσω δορυ-
φόρου. Οι εξαιρέσεις αυτές θεσπίσθηκαν προκειμένου να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι πολλές φορές οι εν λόγω υπηρεσίες μπο-
ρούσαν να παρέχονται από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών σε
δεδομένη γεωγραφική ζώνη, λόγω απουσίας πραγματικού αντα-

2004L0017 — EL — 01.01.2010 — 010.001— 3

(1) ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(3) ΕΕ L 156 της 3.6.1999, σ. 3.
(4) ΕΕ L 297 της 29.10.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από

την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3).
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γωνισμού και ύπαρξης ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων. Η
εισαγωγή πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοι-
νωνιών δεν δικαιολογεί πλέον τις εξαιρέσεις αυτές. Είναι, επομέ-
νως, απαραίτητο να ενσωματωθεί η αγορά παρόμοιων υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(9) Για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των συμβά-
σεων δημόσιων προμηθειών που ανατίθενται από φορείς των
τομέων του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να καταρτισθούν διατάξεις
για τον κοινοτικό συντονισμό των συμβάσεων που υπερβαίνουν
μια συγκεκριμένη αξία. Ο συντονισμός αυτός βασίζεται στις
απαιτήσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 14, 28 και 49 της
συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 97 της συνθήκης Ευρατόμ, όπως η
αρχή της ίσης μεταχείρισης, στο πλαίσιο της οποίας η αρχή της
αποφυγής των διακρίσεων είναι απλώς μια ειδική έκφραση, η
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας,
καθώς και η αρχή της διαφάνειας. Λόγω της φύσεως των τομέων
που υπάγονται σε αυτόν, ο συντονισμός αυτός θα πρέπει, δια-
σφαλίζοντας την εφαρμογή των εν λόγω αρχών, να θεσπίζει ένα
πλαίσιο θεμιτών εμπορικών πρακτικών και θα πρέπει να επιτρέ-
πει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Για τις δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη
από την αξία που ενεργοποιεί την εφαρμογή των διατάξεων κοι-
νοτικού συντονισμού, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί η νομολο-
γία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται οι
προαναφερόμενοι κανόνες και αρχές της συνθήκης.

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

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

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης, οι απαιτήσεις της περι-
βαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στον καθορισμό
και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτής, ιδίως προκειμένου να προωθεί-
ται η αειφόρος ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία διευ-
κρινίζει με ποιο τρόπο οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να συμ-
βάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στους αναθέ-
τοντες φορείς ότι θα μπορούν να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις
τους, την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

(13) Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να απαγο-
ρεύει την επιβολή της εφαρμογής ή την εφαρμογή μέτρων απα-
ραίτητων για την προστασία των χρηστών ηθών, της δημόσιας
τάξης και ασφάλειας, της προστασίας της υγείας και της ζωής
ανθρώπων και ζώων ή της διαφύλαξης των φυτών, με γνώμονα
ιδίως την αειφόρο ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα
αυτά είναι σύμφωνα προς τη συνθήκη.

(14) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου
1994, σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, συμφωνιών στο
πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
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Ουρουγουάης (1986-1994) (1), μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη συμ-
φωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ,
στο εξής αναφερόμενη ως «συμφωνία», σκοπός της οποίας είναι
η θέσπιση ενός πολυμερούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων για τις δημόσιες συμβάσεις ενόψει της φιλε-
λευθεροποίησης και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου.
Λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των δεσμεύσεων
που ανέλαβε η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο με την αποδοχή
της συμφωνίας, το καθεστώς που εφαρμόζεται στους προσφέρο-
ντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συμ-
φωνία, είναι εκείνο που ορίζει η συμφωνία. Η συμφωνία δεν έχει
άμεση ισχύ. Θα πρέπει, συνεπώς, οι αναθέτοντες φορείς που
καλύπτονται από τη συμφωνία και οι οποίοι συμμορφώνονται
προς την παρούσα οδηγία και την εφαρμόζουν στους οικονομι-
κούς φορείς τρίτων χωρών, οι οποίοι την έχουν υπογράψει, να
τηρούν επίσης τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει ομοίως, η παρούσα
οδηγία να εγγυάται στους οικονομικούς φορείς της Κοινότητας
όρους συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις εξίσου ευνοϊκούς με
τους όρους που επιφυλάσσει στους οικονομικούς φορείς τρίτων
χωρών, οι οποίοι έχουν υπογράψει τη συμφωνία.

(15) Πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης,
οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, μέσω ενός «τεχνικού διαλόγου»,
να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές που μπορούν να χρησιμο-
ποιούνται για την προετοιμασία της συγγραφής υποχρεώσεων,
υπό τον όρο όμως ότι οι εν λόγω συμβουλές δεν προκαλούν
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(16) Λόγω της πολυμορφίας που παρουσιάζουν οι συμβάσεις έργων,
οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν
τόσο τη χωριστή όσο και την από κοινού ανάθεση των συμβά-
σεων για τη μελέτη και τον σχεδιασμό των έργων. Η παρούσα
οδηγία δεν αποσκοπεί στο να επιβάλει τη χωριστή ή την από
κοινού σύναψη. Η απόφαση όσον αφορά τη χωριστή ή την από
κοινού ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να λαμβάνεται με γνώ-
μονα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία μπορούν να
προσδιορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Μια σύμβαση θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση έργων μόνο στην
περίπτωση που το αντικείμενό της καλύπτει ειδικά τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ, ακόμα
κι αν η σύμβαση καλύπτει την παροχή και άλλων υπηρεσιών
αναγκαίων για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Οι
συμβάσεις υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και στον τομέα των υπηρε-
σιών διαχείρισης ακινήτων, μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις,
να περιλαμβάνουν και την εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο, όταν οι
εργασίες αυτές είναι παρεμπίπτουσες ως προς το κύριο αντικεί-
μενο της σύμβασης, και, κατά συνέπεια, αποτελούν συνέπεια ή
συμπλήρωμα του κυρίου αντικειμένου της σύμβασης, το γεγονός
ότι οι εν λόγω εργασίες περιλαμβάνονται στη σύμβαση δεν
δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως σύμβασης
έργων.

Για λόγους υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης
έργων, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται ως βάση η αξία των ίδιων
των έργων καθώς και η εκτιμώμενη αξία των ενδεχόμενων προ-
μηθειών και υπηρεσιών, τις οποίες θέτουν οι αναθέτοντες φορείς
στη διάθεση των εργοληπτών, στο βαθμό που οι εν λόγω υπη-
ρεσίες ή προμήθειες απαιτούνται για την εκτέλεση των συγκε-
κριμένων έργων. Εξυπακούεται ότι, για τους σκοπούς της παρού-
σας παραγράφου, οι αφορώμενες υπηρεσίες είναι εκείνες που
παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς μέσω του προσωπικού τους.
Εξάλλου, ο υπολογισμός της αξίας των συμβάσεων υπηρεσιών,
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές τίθενται στη διάθεση
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εργολήπτη για τη μεταγενέστερη εκτέλεση έργων, ακολουθεί
τους κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις υπηρεσιών.

(17) Για την εφαρμογή των διαδικαστικών κανόνων της παρούσας
οδηγίας, καθώς και για λόγους εποπτείας, ο τομέας των υπηρε-
σιών οριοθετείται καλύτερα αν υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες που
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κλάσεις μιας κοινής ονοματολο-
γίας και αν οι κατηγορίες αυτές συγκεντρωθούν σε δυο παραρ-
τήματα, XVΙΙΑ και XVΙΙΒ, ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο
υπόκεινται. Όσον αφορά τις υπηρεσίες του παραρτήματος
XVΙΙΒ, οι οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει
να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ειδικών
κοινοτικών κανόνων στις εν λόγω υπηρεσίες.

(18) Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών, η πλήρης εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορισθεί, για μια μεταβατική
περίοδο, στις συμβάσεις στις οποίες οι διατάξεις της επιτρέπουν
την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των συναλλα-
γών εκτός των συνόρων. Οι συμβάσεις για τις άλλες υπηρεσίες
θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη μεταβατική αυτή
περίοδο, πριν να αποφασισθεί η πλήρης εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας. Χρειάζεται, στην περίπτωση αυτή, να ορισθεί ο μηχανι-
σμός της εν λόγω παρακολούθησης. Ο μηχανισμός αυτός θα
πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να
έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

(19) Θα πρέπει να αποφεύγονται τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των υπηρεσιών. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να
είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Η παρούσα οδηγία δεν
θα πρέπει ωστόσο να θίγει την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των
κανόνων για τις συνθήκες άσκησης δραστηριότητας ή επαγγέλ-
ματος, υπό τον όρο ότι συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

(20) Ορισμένες νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών παρουσιάζουν
συνεχή ανάπτυξη. Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν τη διεύρυνση
του ανταγωνισμού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των δημοσίων αγορών, ιδίως με την εξοικονόμηση χρόνου και
κόστους που συνεπάγεται η χρήση τους. Οι αναθέτοντες φορείς
μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές, υπό τον όρον ότι,
κατά τη χρήση τους, τηρούνται οι κανόνες που θεσπίζει η
παρούσα οδηγία καθώς και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η
αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας.
Εν προκειμένω, μια προσφορά, ιδίως δυνάμει συμφωνίας-πλαίσιο
ή όταν εφαρμόζεται δυναμικό σύστημα αγορών, μπορεί να υπο-
βάλλεται με τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου του προσφέρο-
ντος, εφόσον αυτός χρησιμοποιεί το μέσο επικοινωνίας που έχει
επιλέξει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με το άρθρο 48.

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

(22) Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αποτελούν
τεχνική που φαίνεται να διαδίδεται, θα πρέπει να δοθεί στους
εν λόγω πλειστηριασμούς κοινοτικός ορισμός και να πλαισιω-
θούν από ειδικούς κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι,
κατά τη διενέργειά τους θα τηρούνται πλήρως η αρχή της ίσης
μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή
της διαφάνειας. Προς το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να προβλεφθεί
ότι οι ηλεκτρονικοί αυτοί πλειστηριασμοί καλύπτουν μόνον τις
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις οποίες οι
προδιαγραφές μπορούν να προσδιορισθούν με ακριβή τρόπο.
Αυτό μπορεί συγκεκριμένα να ισχύει για συμβάσεις προμηθειών,
έργων και επαναλαμβανομένων υπηρεσιών. Για τον ίδιο σκοπό,
θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι η αντίστοιχη κατάταξη των
προσφερόντων θα μπορεί να καταρτίζεται ανά πάσα στιγμή του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστη-
ριασμών επιτρέπει στους αναθέτοντες φορείς να ζητούν από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν νέες, χαμηλότερες τιμές, και, όταν
η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον οικονομικώς συμφέρουσα προ-
σφορά, να βελτιώνουν άλλα στοιχεία των προσφορών πέραν των
τιμών. Για να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας,
μόνον τα στοιχεία που επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς παρέμβαση ή/και εκτίμηση του αναθέ-
τοντος φορέα, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, δηλαδή μόνον τα στοιχεία που είναι προσδιορί-
σιμα ποσοτικά κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται αριθμητικώς ή
ως ποσοστά. Από την άλλη πλευρά, οι πτυχές εκείνες των προ-
σφορών που συνεπάγονται εκτίμηση στοιχείων που δεν είναι
ποσοτικώς προσδιορίσιμα, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικεί-
μενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Συνεπώς, ορισμένες συμβά-
σεις υπηρεσιών και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη-
ρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών.

(23) Στα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί ορισμένες τεχνικές συγκέντρω-
σης των προμηθειών. Διάφορες αναθέτουσες αρχές είναι επιφορ-
τισμένες με την πραγματοποίηση αγορών ή τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων/συμφωνιών-πλαίσιο που προορίζονται για τους ανα-
θέτοντες φορείς. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα,
λόγω του όγκου των αγοραζόμενων ποσοτήτων, να διευρύνεται
ο ανταγωνισμός και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των
δημόσιων αγορών. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ένας
κοινοτικός ορισμός της κεντρικής αρχής προμηθειών που εξυπη-
ρετεί τους αναθέτοντες φορείς. Είναι επίσης σκόπιμο να καθορι-
σθούν οι όροι υπό τους οποίους, τηρουμένων της αρχής της
αποφυγής διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης, οι
αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προμήθειες και/ή υπη-
ρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών να μπορεί
να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία.

(24) Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν
στα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να τους παρέχεται η ευχέρεια να
επιλέγουν κατά πόσον οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προ-
σφεύγουν σε κεντρικές αρχές προμηθειών, σε δυναμικά συστή-
ματα αγορών ή σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, όπως ορίζο-
νται και ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία.

(25) Θα πρέπει να διατυπωθεί κατάλληλος ορισμός της έννοιας των
ειδικών και αποκλειστικών δικαιωμάτων. Ο ορισμός αυτός έχει
ως συνέπεια ότι δεν συνιστά καθαυτό αποκλειστικό ή ειδικό
δικαίωμα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, το γεγονός
ότι ένας φορέας μπορεί, για τις ανάγκες της κατασκευής των
δικτύων ή της τοποθέτησης λιμενικών ή αερολιμενικών εγκατα-
στάσεων, να κινεί διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του δημοσίου
ή σύσταση δουλείας, ή να χρησιμοποιεί το έδαφος, το υπέδαφος
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και τον χώρο τον υπερκείμενο της δημοσίας οδού προκειμένου
να τοποθετήσει τον εξοπλισμό του δικτύου. Το γεγονός ότι ένας
φορέας τροφοδοτεί με πόσιμο ύδωρ, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμό-
τητα ένα δίκτυο την εκμετάλλευση του οποίου έχει αναλάβει
φορέας που απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων
που χορηγούνται από αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους
μέλους, δεν αποτελεί επίσης καθαυτό αποκλειστικό ή ειδικό
δικαίωμα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Ομοίως,
δικαιώματα που παρέχονται από ένα κράτος μέλος υπό οιαδήποτε
μορφή, μεταξύ άλλων με πράξεις εκχώρησης, σε περιορισμένο
αριθμό επιχειρήσεων με βάση κριτήρια αντικειμενικά, αναλογικά
και χωρίς διακρίσεις, και τα οποία δίνουν σε κάθε ενδιαφερόμενο
που πληροί αυτά τα κριτήρια τη δυνατότητα να επωφελείται
αυτών των δικαιωμάτων, δεν μπορούν να θεωρούνται ως απο-
κλειστικά ή ειδικά δικαιώματα.

(26) Θα πρέπει οι αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν κοινές διατάξεις
για τη σύναψη των συμβάσεων που αφορούν τις δραστηριότητές
τους στον τομέα του ύδατος και οι κανόνες αυτοί να ισχύουν
επίσης και όταν οι αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια της
παρούσας οδηγίας, συνάπτουν συμβάσεις για τις δραστηριότητές
τους στον τομέα των υδραυλικών, αρδευτικών και αποστραγγι-
στικών έργων καθώς και στον τομέα της διάθεσης και επεξεργα-
σίας λυμάτων. Ωστόσο, οι κανόνες σύναψης συμβάσεων του
είδους των κανόνων που προτείνονται για τις συμβάσεις προμη-
θειών, δεν ενδείκνυνται για την αγορά ύδατος, δεδομένης της
ανάγκης εφοδιασμού με ύδωρ από πηγές κοντά στον τόπο χρη-
σιμοποίησής του.

(27) Ορισμένοι φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών
με λεωφορείο εξαιρούνταν ήδη από το πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Τέτοιοι φορείς θα πρέπει να εξαιρεθούν
επίσης από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Προκει-
μένου να αποφεύγεται η εφαρμογή μεγάλου αριθμού ειδικών
καθεστώτων σε ορισμένους τομείς αποκλειστικά, η γενική διαδι-
κασία που επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του
ανοίγματος στον ανταγωνισμό θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης
και σε όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με
λεωφορείο, που δεν εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 4 της
οδηγίας αυτής.

(28) Λαμβανομένου υπόψη του περαιτέρω ανοίγματος των ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών της Κοινότητας στον ανταγωνισμό και δεδομέ-
νου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μέσω δικτύου από
αναθέτουσες αρχές, από δημόσιες επιχειρήσεις και από άλλες
επιχειρήσεις, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τους αναθέτο-
ντες φορείς, οι οποίοι παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, θα πρέ-
πει να υπόκεινται στους κανόνες της παρούσας οδηγίας, συμπε-
ριλαμβανομένων εκείνων του άρθρου 30, οι οποίοι, εξασφαλίζο-
ντας την εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται στην αιτιολο-
γική σκέψη 9, δημιουργούν ένα πλαίσιο θεμιτών εμπορικών πρα-
κτικών και επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή που προ-
σφέρει η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών (1). Για τον προσδιορισμό των σχετικών δραστη-
ριοτήτων, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί της
οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς
κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών
ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών (2).
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Ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, οι φορείς που παρέ-
χουν ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται προς το παρόν
στους κανόνες της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ. Η προσαρμογή των δια-
δικασιών ανάθεσης συμβάσεων προς την παρούσα οδηγία μπορεί,
συνεπώς, να απαιτήσει περισσότερο χρόνο όσον αφορά τους
φορείς αυτούς σε σύγκριση με τους φορείς που υπόκεινται ήδη
στους προαναφερόμενους κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει απλώς να
προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους στις τροποποιήσεις που επι-
φέρει η παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, η ετεροχρονισμένη
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να επιτραπεί, ώστε
να μπορέσουν να τηρηθούν οι συμπληρωματικές προθεσμίες που
απαιτούνται για την προσαρμογή. Λόγω των διαφόρων καταστά-
σεων που επικρατούν όσον αφορά τους εν λόγω φορείς, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν μεταβα-
τική περίοδο για την εφαρμογή των κανόνων της παρούσας οδη-
γίας στους αναθέτοντες φορείς οι οποίοι δρούν στον τομέα των
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(29) Είναι δυνατόν να ανατίθενται συμβάσεις για την κάλυψη των
απαιτήσεων οι οποίες είναι εγγενείς σε διάφορες δραστηριότητες,
που υπόκεινται ενδεχομένως σε διαφορετικά νομικά καθεστώτα.
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το νομικό καθεστώς που εφαρμό-
ζεται σε μια μοναδική σύμβαση προοριζόμενη να καλύψει πλείο-
νες δραστηριότητες, θα πρέπει να υπάγεται στους κανόνες που
διέπουν τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κατά κύριο
λόγο. Ο προσδιορισμός της δραστηριότητας για την οποία προο-
ρίζεται κατά κύριο λόγο η σύμβαση,μπορεί να βασίζεται στην
ανάλυση των απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτει η συγκεκρι-
μένη σύμβαση, στην οποία προβαίνει ο αναθέτων φορέας για
τους σκοπούς του υπολογισμού της αξίας της σύμβασης και
την προετοιμασία της συγγραφής υποχρεώσεων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, όπως κατά την αγορά ενός τμήματος εξοπλισμού
για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υφίστανται
πληροφορίες που θα επέτρεπαν την εκτίμηση του αντίστοιχου
βαθμού χρήσης, είναι δυνατόν να είναι αντικειμενικά αδύνατον
να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κατά
κύριο λόγο η σύμβαση. Θα πρέπει να προβλεφθεί ποιοι κανόνες
εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

(30) Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας,
είναι αναγκαίο να απλουστευθεί η εφαρμογή της παρούσας οδη-
γίας, με το να απλουστευθούν, μεταξύ άλλων, τα κατώτατα όρια
και να εφαρμόζονται σε όλους τους αναθέτοντες φορείς, ανεξαρ-
τήτως του τομέα στον οποίο ασκούν τις δραστηριότητές τους, οι
διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στους συμμετέχοντες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε
σχέση με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και με τα αποτε-
λέσματά τους. Εξάλλου, στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης,
είναι σκόπιμο να ορισθούν κατώτατα όρια που να εκφράζονται
σε ευρώ, κατά τρόπον ώστε να απλουστεύεται η εφαρμογή των
διατάξεων αυτών και να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η τήρηση
των κατώτατων ορίων που προβλέπει η συμφωνία και τα οποία
εκφράζονται σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ). Με αυτή
την προοπτική, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η περιοδική
αναθεώρηση των κατώτατων ορίων σε ευρώ προκειμένου να
προσαρμόζονται, εφόσον είναι απαραίτητο, σε συνάρτηση με
τις ενδεχόμενες αρνητικές διακυμάνσεις της τιμής του ευρώ σε
σχέση με τα ΕΤΔ. Επιπροσθέτως, θα πρέπει επίσης τα κατώτατα
όρια που ισχύουν για τους διαγωνισμούς μελετών να είναι ταυ-
τόσημα με τα όρια που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών.

(31) Θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για περιπτώσεις όπου είναι
δυνατόν να μην εφαρμοσθούν μέτρα για τον συντονισμό διαδι-
κασιών για λόγους οι οποίοι αφορούν την κρατική ασφάλεια ή
κρατικά μυστικά ή λόγω ειδικών κανόνων για την ανάθεση συμ-
βάσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή είναι σχετικοί
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με τη στάθμευση στρατευμάτων ή εφαρμόζονται ειδικά για διε-
θνείς οργανισμούς.

(32) Είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών,
προμηθειών και έργων που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχεί-
ρηση, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων στον όμιλο στον οποίο
ανήκει η ίδια και όχι η προσφορά τους στην αγορά. Είναι επίσης
σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών, προμη-
θειών και έργων που ανατίθενται από αναθέτοντα φορέα σε κοι-
νοπραξία, η οποία έχει συσταθεί από πολλούς αναθέτοντες
φορείς με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων που καλύπτο-
νται από την παρούσα οδηγία και της οποίας αποτελεί μέρος.
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να εξασφαλισθεί ότι ο αποκλεισμός
αυτός δεν προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού προς όφελος
επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών συνδεδεμένων με τους αναθέτοντες
φορείς είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλη δέσμη των κανό-
νων, ιδίως όσον αφορά τα ανώτατα όρια έως τα οποία ο ετήσιος
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί να προέρχεται από
την αγορά και πέραν των οποίων δεν είναι πλέον δυνατόν να
τους ανατίθενται συμβάσεις χωρίς πρόσκληση προς διαγωνισμό,
τη σύνθεση των κοινοπραξιών και τη σταθερότητα των σχέσεων
μεταξύ αυτών των κοινοπραξιών και των αναθετόντων φορέων.

(33) Στα πλαίσια των υπηρεσιών, οι συμβάσεις που αφορούν από-
κτηση ή μίσθωση γης, ακινήτων ή άλλων ή δικαιωμάτων επί
των αγαθών αυτών, παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα
οποία καθιστούν απρόσφορη την εφαρμογή των κανόνων σύν-
αψης συμβάσεων.

(34) Οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού παρέχονται συνήθως
από οργανισμούς ή πρόσωπα τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται
κατά τρόπο που δεν είναι δυνατόν να υπόκειται σε κανόνες σύν-
αψης συμβάσεων.

(35) Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι
οποίες εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, δεν περιλαμβάνουν τις
συμβάσεις που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή
άλλη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων
ιδίως, δεν καλύπτονται οι συναλλαγές που έχουν ως στόχο την
απόκτηση χρηματικών ποσών ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες
φορείς.

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

(37) Δυνάμει του άρθρου 163 της συνθήκης, η ενθάρρυνση της έρευ-
νας και της τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα μέσα
ενίσχυσης των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της κοι-
νοτικής βιομηχανίας και το άνοιγμα των συμβάσεων υπηρεσιών
βοηθά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η συγχρηματοδότηση
προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης δεν θα πρέπει να καλύ-
πτεται από την παρούσα οδηγία· επομένως, δεν καλύπτονται από
την παρούσα οδηγία οι συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης, εκτός
από εκείνες οι καρποί των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στον
αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της ιδίας
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η παροχή υπηρεσιών αμείβεται
εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα.

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση ειδικών καθεστώτων που
ισχύουν αποκλειστικά σε ορισμένους τομείς, θα πρέπει το ειδικό
καθεστώς που ισχύει σήμερα και το οποίο έχει δημιουργηθεί
βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ και του άρθρου
12 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγη-
σης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παρα-
γωγής υδρογονανθράκων (1), όσον αφορά τους φορείς που εκμε-
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ταλλεύονται μια γεωγραφική περιοχή για σκοπούς αναζήτησης ή
εξόρυξης πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσί-
μων, να αντικατασταθεί από μια γενική διαδικασία που να επι-
τρέπει την απαλλαγή των τομέων που είναι απευθείας εκτεθειμέ-
νοι στον ανταγωνισμό. Πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλισθεί ότι
αυτό θα γίνει με την επιφύλαξη της απόφασης 93/676/ΕΟΚ της
Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 1993, με την οποία θεσπίζεται
ότι η εκμετάλλευση γεωγραφικών περιοχών με σκοπό την ανα-
ζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θεωρείται
στις Κάτω Χώρες ως δραστηριότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 90/531/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και ότι οι φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες
αυτές δεν θεωρούνται στις Κάτω Χώρες ότι απολαύουν ειδικών
ή αποκλειστικών δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας (1), της απόφασης
97/367/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 1997, με την οποία
διαπιστώνεται ότι η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης γεωγρα-
φικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση, συλλογή ή εξόρυξη
πετρελαίου ή αερίου δεν αποτελεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δρα-
στηριότητα αναφερόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β),
σημείο i) της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ότι δεν
θεωρείται ότι οι φορείς που επιδίδονται σε τέτοια δραστηριότητα
στο Ηνωμένο Βασίλειο απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών
δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοι-
χείο β) της εν λόγω οδηγίας (2), της απόφασης 2002/205/ΕΚ της
Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2002, σε συνέχεια της αίτησης της
Αυστρίας να προσφύγει στο εξαιρετικό καθεστώς που προβλέπε-
ται στο άρθρο 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (3) και της απόφασης
2004/73/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με αίτημα της Γερμανίας να
εφαρμόσει την ειδική διαδικασία του άρθρου 3 της οδηγίας
93/38/ΕΟΚ (4).

(39) Η απασχόληση και η εργασία είναι βασικά στοιχεία για τη δια-
σφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και συμβάλλουν στην κοινω-
νική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα προστατευομέ-
νων εργαστηρίων και προστατευόμενης απασχόλησης συμβάλ-
λουν αποτελεσματικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόμων
με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα εργαστήρια
αυτά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβουν συμβόλαια
υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγ-
μένο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν
κατ' αποκλειστικότητα στα εργαστήρια αυτά το δικαίωμα συμμε-
τοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή να ανα-
θέτουν κατ' αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.

(40) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις συμβάσεις
που επιτρέπουν τη διεξαγωγή δραστηριότητας που ορίζεται στα
άρθρα 3 έως 7, ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που διοργα-
νώνονται για τη διεξαγωγή τέτοιας δραστηριότητας, εάν στο κρά-
τος μέλος στο οποίο ασκείται η εν λόγω δραστηριότητα είναι
απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές όπου η πρό-
σβαση δεν είναι περιορισμένη. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπισθεί
μια διαδικασία που να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς τους
οποίους καλύπτει η παρούσα οδηγία, η οποία θα επιτρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα ενός ανοίγματος στον
ανταγωνισμό, στο παρόν ή στο μέλλον. Μια τέτοια διαδικασία
θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου στους ενδιαφερόμενους
φορείς και μια κατάλληλη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιτρέ-
ποντας, σε σύντομες προθεσμίες, να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα αυτόν.
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(41) Η απευθείας έκθεση στον ανταγωνισμό θα πρέπει να αξιολογείται
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη των ειδι-
κών χαρακτηριστικών του σχετικού τομέα. Η εφαρμογή της προ-
σήκουσας κοινοτικής νομοθεσίας για το άνοιγμα ενός συγκεκρι-
μένου τομέα ή ενός μέρους του, θεωρείται επαρκές τεκμήριο
ελεύθερης πρόσβασης στην εν λόγω αγορά. Η προαναφερόμενη
προσήκουσα νομοθεσία θα πρέπει να επισημαίνεται σε παράρ-
τημα το οποίο μπορεί να ενημερώνει η Επιτροπή. Κατά την
ενημέρωση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη την ενδεχό-
μενη θέσπιση μέτρων που συνεπάγονται πραγματικό άνοιγμα
στον ανταγωνισμό τομέων άλλων εκτός από εκείνους για τους
οποίους αναφέρεται ήδη νομοθεσία στο παράρτημα ΧΙ, όπως για
τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Όταν η ελεύθερη
πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη αγορά δεν απορρέει από την
κοινοτική νομοθεσία, θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι η εν
λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη, εκ του νόμου και εκ των πραγ-
μάτων. Προς το σκοπό αυτό, η εφαρμογή, από ένα κράτος μέλος,
μιας οδηγίας, όπως η οδηγία 94/22/ΕΚ, που ανοίγει συγκεκρι-
μένο τομέα στον ανταγωνισμό για άλλο τομέα, όπως ο τομέας
του άνθρακα, αποτελεί ένα γεγονός το οποίο πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 30.

(42) Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές
θα πρέπει να επιτρέπουν το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων
στον ανταγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφορών που να αντικατοπτρίζουν την
ποικιλία των τεχνικών λύσεων. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει
να είναι δυνατόν να ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ως προς
τις λειτουργικές απαιτήσεις και επιδόσεις και, σε περίπτωση
παραπομπής στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο
εθνικό πρότυπο, οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να εξετάζουν
προσφορές βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις, οι οποίες
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και είναι ισοδύναμες ως
προς την ασφάλεια. Για την κατάδειξη της ισοδυναμίας, οι προ-
σφέροντες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε απο-
δεικτικό μέσο. Οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να δύνανται να
αιτιολογούν κάθε απόφαση για τη μη ύπαρξη ισοδυναμίας. Οι
αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να ορίσουν περιβαλλοντικές
απαιτήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης σύμβα-
σης, δύνανται να ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
ή/και τις ειδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ομάδων προϊό-
ντων ή των υπηρεσιών. Μπορούν, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι,
να χρησιμοποιούν κατάλληλες προδιαγραφές που ορίζονται στα
οικολογικά σήματα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα
(πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο οικολογικό
σήμα, εφόσον οι απαιτήσεις για το σήμα αναπτύσσονται και
εγκρίνονται με βάση επιστημονικές πληροφορίες και μέσω μιας
διαδικασίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα ενδιαφερό-
μενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι
κατασκευαστές, οι διανομείς ή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις,
και εφόσον τα σήματα είναι προσιτά και διαθέσιμα για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Όποτε αυτό είναι δυνατό, οι αναθέτοντες
φορείς θα πρέπει να ορίζουν τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου
να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες ή σχεδιασμό που να καλύπτει όλους τους
χρήστες. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αναφέρονται
σαφώς ούτως ώστε όλοι οι προσφέροντες να γνωρίζουν τι περι-
λαμβάνουν οι απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας.

(43) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στην αγορά των δημόσιων συμβάσεων, συνιστάται να
προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με την υποεργολαβία.

(44) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης είναι συμβατοί προς την
παρούσα οδηγία εφόσον δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις
και εφόσον ανακοινώνονται στην προκήρυξη που χρησιμοποιεί-
ται ως μέσο πρόσκλησης διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώ-
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σεων. Μπορούν, ιδίως, να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση
της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, την απασχόληση ατό-
μων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της
ανεργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούν να ανα-
φέρονται, παραδείγματος χάριν, οι υποχρεώσεις — εφαρμοστέες
κατά την εκτέλεση της σύμβασης — για την πρόσληψη μακρο-
χρόνια ανέργων ή για την εφαρμογή δράσεων κατάρτισης για
τους ανέργους ή τους νέους, για την ουσιαστική τήρηση των
διατάξεων των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (ΔΟΕ), σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν τεθεί σε
εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο, και για την πρόσληψη ενός αριθμού
ατόμων με αναπηρίες που να υπερβαίνει όσα απαιτούνται από το
εθνικό δίκαιο.

(45) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε
εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, που ισχύουν σε θέματα
συνθηκών εργασίας και ασφάλειας στην εργασία, εφαρμόζονται
κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι
κανόνες αυτοί καθώς και η εφαρμογή τους συμβιβάζονται με το
κοινοτικό δίκαιο. Στις διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι εργα-
ζόμενοι από ένα κράτος μέλος παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κρά-
τος μέλος για την εκτέλεση μιας σύμβασης, η οδηγία 96/71/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών (1), αναφέρει τους ελάχιστους
όρους που πρέπει να τηρούνται στη χώρα υποδοχής έναντι
αυτών των αποσπασμένων εργαζομένων. Εφόσον το εθνικό
δίκαιο περιέχει σχετικές διατάξεις, η μη τήρηση των υποχρεώ-
σεων αυτών μπορεί να θεωρείται σοβαρό παράπτωμα ή παρά-
βαση της επαγγελματικής δεοντολογίας εκ μέρους του αφορώμε-
νου οικονομικού φορέα, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον
αποκλεισμό του από τη διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης.

(46) Λαμβανομένων υπόψη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας
και των επικοινωνιών καθώς και των απλουστεύσεων που μπο-
ρούν να επιφέρουν στο επίπεδο της δημοσιότητας των συμβά-
σεων και της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας των διαδικα-
σιών σύναψης, η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων ενδείκνυται να
εξισωθεί με τα κλασικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής πλη-
ροφοριών. Στο μέτρο του δυνατού, το μέσο και η τεχνολογία που
επιλέγονται θα πρέπει να είναι συμβατά με τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη.

(47) Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων εξοικονομεί χρόνο. Κατά
συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η μείωση των ελάχιστων
προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον
όρο, ωστόσο, ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον συγκεκρι-
μένο τρόπο διαβίβασης που προβλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο.
Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα
των πιθανών αυτών μειώσεων δεν οδηγεί σε εξαιρετικά σύντομες
προθεσμίες.

(48) Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (2) και η οδηγία 2000/31/-
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης
Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου,
στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (3)
θα πρέπει, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, να εφαρμόζονται
στην ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών. Οι διαδικασίες σύν-
αψης δημοσίων συμβάσεων και οι κανόνες που εφαρμόζονται
στους διαγωνισμούς μελετών απαιτούν ένα επίπεδο ασφάλειας
και εμπιστευτικότητας ανώτερο από εκείνο που απαιτείται από
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αυτές τις οδηγίες. Κατά συνέπεια, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής
παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των
προγραμμάτων και σχεδίων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε
συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις. Προς το σκοπό αυτό, θα
πρέπει να ενθαρρυνθεί κατά το δυνατό η χρήση ηλεκτρονικών
υπογραφών και ιδίως προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.
Εξάλλου, η ύπαρξη συστημάτων εθελοντικής πιστοποίησης θα
μπορούσε να αποτελέσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη βελτίωση
του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχονται από
τους μηχανισμούς αυτούς.

(49) Είναι σκόπιμο οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία ανάθεσης
συμβάσεως να ενημερώνονται σχετικά με τις αποφάσεις για τη
σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ή για τη σύναψη σύμβασης ή για την
εγκατάλειψη της διαδικασίας εντός προθεσμιών οι οποίες να
είναι αρκούντως σύντομες ούτως ώστε να μην καθίσταται αδύ-
νατη η υποβολή αιτήσεων για αναθεώρηση κατά συνέπεια, η
ενημέρωση αυτή θα πρέπει να παρέχεται το ταχύτερο δυνατό
και, κατά γενικό κανόνα, εντός 15 ημερών μετά τη λήψη της
απόφασης.

(50) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι
θεσπίζουν κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας,
θα πρέπει να ακολουθούν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια,
ακριβώς όπως θα πρέπει να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια επι-
λογής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγ-
μάτευση. Οι εν λόγω αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια, όπως
και τα κριτήρια επιλογής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται απα-
ραιτήτως στάθμιση.

(51) Έχει σημασία να λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του Δικαστη-
ρίου στις περιπτώσεις που ένας οικονομικός φορέας επικαλείται
τις οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή τεχνικές ικανότητες
άλλων φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της σχέσης
που τον συνδέει με τους φορείς αυτούς, προς πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ή, στην περίπτωση συστημάτων προεπιλογής,
προς υποστήριξη της αιτήσεως προεπιλογής. Στην τελευταία
περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι
οι σχετικοί πόροι θα είναι πράγματι στη διάθεσή του για ολό-
κληρο το διάστημα ισχύος της προεπιλογής. Προς το σκοπό της
προεπιλογής, ένας αναθέτων φορέας μπορεί συνεπώς να προσδιο-
ρίζει το επίπεδο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται,
ιδίως, παραδείγματος χάριν όταν ο οικονομικός φορέας επικαλεί-
ται τη χρηματοοικονομική κατάσταση άλλου φορέα, μπορεί να
απαιτεί να ευθύνεται ο φορέας αυτός, εν ανάγκη αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον.

Τα συστήματα προεπιλογής θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα
με αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια, τα οποία, κατ' επιλογή
των αναθετόντων φορέων, μπορούν να αφορούν τις ικανότητες
των οικονομικών φορέων και/ή τα χαρακτηριστικά των έργων,
προμηθειών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σύστημα.
Προς το σκοπό της προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν
να πραγματοποιούν οι ίδιοι δοκιμές προκειμένου να αξιολογούν
τα χαρακτηριστικά των σχετικών έργων, προμηθειών ή υπηρε-
σιών, ιδίως όσον αφορά τη λογιστική και την ασφάλεια.

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

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

(54) Η ανάθεση συμβάσεων σε οικονομικούς φορείς που έχουν συμ-
μετάσχει σε εγκληματική οργάνωση ή έχουν καταδικασθεί για
δωροδοκία ή απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή νομιμοποίηση προσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεδομέ-
νου ότι οι αναθέτοντες φορείς που δεν είναι αναθέτουσες αρχές,
είναι δυνατόν, εν προκειμένω, να μην έχουν πρόσβαση σε αδιά-
σειστα στοιχεία, είναι σκόπιμο να δοθεί σε αυτούς τους αναθέτο-
ντες φορείς η δυνατότητα να αποφασίζουν την εφαρμογή των
κριτηρίων αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 45, παρά-
γραφος 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η υποχρέωση εφαρμογής των
διατάξεων αυτών θα πρέπει, συνεπώς, να περιορισθεί μόνον
στους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές. Οι ανα-
θέτουσες αρχές θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ζητούν από τους
αιτούντες προεπιλογή, τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να
παρέχουν τα σχετικά έγγραφα και, εφόσον αμφιβάλλουν σχετικά
με την προσωπική κατάσταση των εν λόγω οικονομικών φορέων,
δύνανται να ζητούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ο αποκλεισμός αυτών των οικο-
νομικών φορέων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις περιέρχε-
ται στη γνώση της αναθέτουσας αρχής απόφαση σχετικά με τα
προαναφερόμενα αδικήματα η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο και έχει ισχύ δεδικασμένου.

Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει σχετικές διατάξεις, η μη τήρηση
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί συμβά-
σεων όσον αφορά τις αθέμιτες συμπράξεις, η οποία έχει διαπι-
στωθεί με τελεσίδικη απόφαση ή με απόφαση έχουσα ισοδύναμα
αποτελέσματα, μπορεί να θεωρείται ως παράβαση της επαγγελ-
ματικής δεοντολογίας ή σοβαρό παράπτωμα εκ μέρους του οικο-
νομικού φορέα.

Η μη τήρηση των εθνικών διατάξεων εφαρμογής των οδηγιών
του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ (2) και 76/207/ΕΟΚ (3) σχετικά με
την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, η οποία έχει διαπιστωθεί
με τελεσίδικη απόφαση ή με απόφαση έχουσα ισοδύναμο αποτε-
λέσμα, μπορεί να θεωρείται παράβαση επαγγελματικής δεοντολο-
γίας εκ μέρους του οικονομικού φορέα ή σοβαρό παράπτωμα.

(55) Η σύμβαση πρέπει να ανατίθεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων
που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της
αρχής της αποφυγής διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχεί-
ρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών κάτω από
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όρους πραγματικού ανταγωνισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται
αποδεκτή η εφαρμογή δύο κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι «της χαμη-
λότερης τιμής» και «της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς».

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης κατά την ανάθεση συμβάσεως, θα πρέπει να θεσπι-
σθεί η υποχρέωση — που καθιερώνεται από τη νομολογία —
προς εξασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας ώστε να μπορούν
όλοι οι προσφέροντες να ενημερώνονται σωστά σχετικά με τα
κριτήρια και τις διευθετήσεις που εφαρμόζονται για τον εντοπι-
σμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
Εναπόκειται, συνεπώς, στους αναθέτοντες φορείς να δηλώνουν
τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και τη σχετική στάθμιση
που δίνεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια εγκαίρως, ώστε οι
προσφέροντες να τα γνωρίζουν κατά την κατάρτιση των προσφο-
ρών τους. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από
την υποχρέωση αναφοράς της σχετικής στάθμισης των κριτηρίων
για την ανάθεση της σύμβασης, σε δεόντως αιτιολογημένες περι-
πτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων στάθμιση,
ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της σύμβασης. Στις περιπτώσεις
αυτές, πρέπει να αναφέρουν τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας
των κριτηρίων.

Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν τη σύμβαση
στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα
πρέπει να αξιολογούν τις προσφορές προκειμένου να προσδιορί-
ζουν εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/-
τιμής. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθορίζουν τα οικονο-
μικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία, στο σύνολό τους, αναμένε-
ται να επιτρέψουν τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς για την αναθέτουσα αρχή. Ο
καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι συνάρτηση του αντικει-
μένου της σύμβασης, στο μέτρο που τα κριτήρια αυτά πρέπει να
επιτρέπουν την αξιολόγηση του επιπέδου επίδοσης που παρου-
σιάζει κάθε προσφορά σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη
μέτρηση της σχέσης ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. Για τη
διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, τα κριτήρια ανάθεσης της
σύμβασης πρέπει να επιτρέπουν τη σύγκριση των προσφορών
και την αντικειμενική αξιολόγησή τους. Εάν πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις, τα οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια ανάθεσης
της σύμβασης, όπως εκείνα που αφορούν την ικανοποίηση των
περιβαλλοντικών απαιτήσεων, μπορούν να επιτρέπουν στον ανα-
θέτοντα φορέα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σχετικής
δημόσιας αρχής, όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων
της σύμβασης. Με βάση τις ίδιες προϋποθέσεις, ένας αναθέτων
φορέας μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένα κριτήρια για την ικα-
νοποίηση κοινωνικών απαιτήσεων, ιδίως όσων ανταποκρίνονται
στις ανάγκες, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων, κατηγο-
ριών πληθυσμού οι οποίες μειονεκτούν ιδιαίτερα και στις οποίες
ανήκουν οι δικαιούχοι/χρήστες των έργων, προμηθειών και υπη-
ρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.

(56) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή
εθνικών διατάξεων που διέπουν την αμοιβή ορισμένων υπηρε-
σιών, όπως οι υπηρεσίες που παρέχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί
ή δικηγόροι.

(57) Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου,
της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρ-
μόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (1), θα πρέπει
να εφαρμόζεται στον υπολογισμό των προθεσμιών που προβλέ-
πονται στην παρούσα οδηγία.
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(58) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώ-
σεις της Κοινότητας και των κρατών μελών της και εφαρμόζεται
υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων της συνθήκης,
ιδίως των άρθρων 81 και 86.

(59) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των
κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΚ που αναφέρονται
στο παράρτημα ΧΧV.

(60) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα
πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ Ι Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις
και για τους διαγωνισμούς μελετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Βασικοί όροι

Άρθρο 1 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ορισμός των δραστηριοτήτων και φορέων που
καλύπτονται

Τμήμα 1 Φορείς

Άρθρο 2 Αναθέτοντες φορείς

Τμήμα 2 Δραστηριότητες που καλύπτονται

Άρθρο 3 Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός

Άρθρο 4 Ύδωρ

Άρθρο 5 Υπηρεσίες μεταφορών

Άρθρο 6 Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Άρθρο 7 Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη, και
συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων
στέρεων καυσίμων καθώς και διατάξεις για τους
λιμένες και τους αερολιμένες

Άρθρο 8 Κατάλογοι αναθετόντων φορέων

Άρθρο 9 Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριό-
τητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Γενικές αρχές

Άρθρο 10 Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11 Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 12 Όροι που αφορούν τις συμφωνίες που έχουν
συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισ-
μού Εμπορίου

Άρθρο 13 Εχεμύθεια

Άρθρο 14 Συμφωνίες-πλαίσιο

Άρθρο 15 Δυναμικά συστήματα αγορών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Διατάξεις περί κατωτάτων ορίων και εξαιρέσεων

Τμήμα Ι Κατώτατα όρια

Άρθρο 16 Κατώτατα όρια των συμβάσεων

Άρθρο 17 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των
συμβάσεων, των συμφωνιών-πλαίσιο και των
δυναμικών συστημάτων αγορών

Τμήμα 2 Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και
συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

Υπο δ ι α ί ρ ε σ η 1

Άρθρο 18 Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

Υπο δ ι α ί ρ ε σ η 2 Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους ανα-
θέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων

Άρθρο 19 Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μετα-
πώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους

Άρθρο 20 Συμβάσεις που συνάπτονται με άλλους σκοπούς
από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες δρασ-
τηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας
δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

Άρθρο 21 Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν
ειδικά μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 22 Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών
κανόνων

Άρθρο 22α Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της
ασφάλειας

Άρθρο 23 Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη
επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα
φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

Υπο δ ι α ί ρ ε σ η 3 Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους ανα-
θέτοντες φορείς αλλά μόνο για τις συμβάσεις
υπηρεσιών

Άρθρο 24 Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ-
ούσας οδηγίας

Άρθρο 25 Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει
αποκλειστικού δικαιώματος

Υπο δ ι α ί ρ ε σ η 4 Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνον
αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 26 Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους
αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και
για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που
προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

Υπο δ ι α ί ρ ε σ η 5 Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς,
και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές
προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό

Άρθρο 27 Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό
καθεστώς

Άρθρο 28 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ'αποκλειστικότητα

Άρθρο 29 Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτον-
ται από κεντρικές αρχές προμηθειών

Άρθρο 30 Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον
δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκ-
τεθειμένη στον ανταγωνισμό

2004L0017— EL — 01.01.2010 — 010.001— 18



▼B

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Ι Ι Ι Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρε-
σιών

Άρθρο 31 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται
στο παράρτημα XVII A

Άρθρο 32 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται
στο παράρτημα XVI B

Άρθρο 33 Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαρ-
ιθμούνται στο παράρτημα XVII A και υπηρεσιών
οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVII B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή
υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης

Άρθρο 34 Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 35 Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

Άρθρο 36 Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 37 Υπεργολαβία

Άρθρο 38 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 39 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία και την
προστασία του περιβάλλοντος που απορρέουν
από τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών
εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαδικασίες

Άρθρο 40 Χρησιμοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών
διαδικασιών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

Τμήμα 1 Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστο-
ποιήσεων

Άρθρο 41 Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρ-
ύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

Άρθρο 42 Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο
έναρξης διαγωνισμού

Άρθρο 43 Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συ-
ναφθεί

Άρθρο 44 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

Τμήμα 2 Προθεσμίες

Άρθρο 45 Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων
συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών

Άρθρο 46 Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων,
έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες

Άρθρο 47 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγ-
μάτευσης

Τμήμα 3 Επικοινωνίες και ενημέρωση

Άρθρο 48 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

Άρθρο 49 Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των
υποψηφίων και των προσφερόντων

Άρθρο 50 Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις
συμβάσεις που έχουν συναφθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας

Άρθρο 51 Γενικές διατάξεις
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Τμήμα 1 Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή

Άρθρο 52 Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικη-
τικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους
καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα
αποδεικτικά στοιχεία

Άρθρο 53 Συστήματα προεπιλογής

Άρθρο 54 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Τμήμα 2 Ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 55 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 56 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Άρθρο 57 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Τμήμα 3 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής
τρίτων χωρών και σχέσεις με τις χώρες αυτές

Άρθρο 58 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής
τρίτων χωρών

Άρθρο 59 Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημο-
σίων συμβάσεων υπηρεσιών

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Κανόνες που ισχύουν για τους διαγωνισμούς
μελετών στον τομέα των υπηρεσιών

Άρθρο 60 Γενική διάταξη

Άρθρο 61 Κατώτατα όρια

Άρθρο 62 Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται

Άρθρο 63 Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

Άρθρο 64 Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 65 Διοργάνωση διαγωνισμών, μελετών, επιλογή των
συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή

Άρθρο 66 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

ΤΙΤΛΟΣ ΙV Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρμοδιό-
τητες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 67 Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 68 Διαδικασία επιτροπής

Άρθρο 69 Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων

Άρθρο 70 Τροποποιήσεις

Άρθρο 71 Εφαρμογή

Άρθρο 72 Μηχανισμοί παρακολούθησης

Άρθρο 73 Κατάργηση

Άρθρο 74 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 75 Αποδέκτες

Παράρτημα Ι Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της μεταφοράς
ή διανομής αερίου ή θερμότητας

Παράρτημα ΙΙ Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής,
της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού

Παράρτημα ΙΙΙ Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής,
της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος

Παράρτημα ΙV Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των σιδηροδρο-
μικών μεταφορών
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Παράρτημα V Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών
με αστικό σιδηρόδρομο, τράμ, τρολεϊ ή
λεωφορείο

Παράρτημα VI Αναθέτοντε ς φορε ί ς στον τομέα των
ταχυδρομικών υπηρεσίων

Παράρτημα VII Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης
και αντλησης πετρελαίου ή αερίου

Παράρτημα VΙΙΙ Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης
και εξόρυξης γαιανθράκων και άλλων στερεών
καυσίμων

Παράρτημα ΙΧ Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστά-
σεων θαλασσίου λιμένα, λιμένα εσωτερικού
πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού

Παράρτημα X Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστά-
σεων αερολιμένων

Παράρτημα ΧΙ Κατάλογος της κοινοτικής νομοθεσίας που ανα-
φέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3

Παράρτημα ΧΙΙ Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο β)

Παράρτημα ΧΙΙΙ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις
προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων

Παράρτημα ΧΙV Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται
στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος
προεπιλογής

Παράρτημα ΧVA Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται
στην περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

Παράρτημα ΧV B Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη
γνωστοποίηση της δημοσίευσης περιοδικής εν-
δεικτικής προκήρυξης για «προφίλ αγοραστή»
που δεν χρησιμοποιείται ως μέσο πρόσκλησης σε
διαγωνισμό

Παράρτημα ΧVI Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη
γνωστοποίηση σύναψης συμβάσεων

Παράρτημα XVII A Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 31

Παράρτημα XVII B Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 32

Παράρτημα XVIII Πληροφοριες που πρεπει να περιλαμβανονται στις
προκηρυξεις διαγωνισμων μελετων

Παράρτημα ΧΙΧ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγω-
νισμών μελετών

Παράρτημα ΧΧ Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα ΧΧΙ Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα ΧΧΙΙ Συνοπτικός πίνακας των προθεσμιών που προ-
βλέπονται στο άρθρο 45

Παράρτημα XXIII Διατάξεις διεθνούς εργατικού δικαίου κατά την
έννοια του άρθρου 59 παράγραφος 4

Παράρτημα XXIV Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρο-
νικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων
συμμετοχής, των αιτήσεων προεπιλογής καθώς
και των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς

Παράρτημα ΧΧV Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και
εφαρμογής

Παράρτημα ΧΧVI Πινακας αντιστοιχιας
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Βασικοι οροι

Άρθρο 1

Ορισμοί

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ορι-
σμοί που παρατίθενται στο παρόν άρθρο:

(2) α) Ως «συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών», νοούνται
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς
μεταξύ ενός ή περισσότερων από τους αναθέτοντες φορείς, οι
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και ενός ή περισ-
σοτέρων εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών.

β) Ως «συμβάσεις έργων», νοούνται συμβάσεις που έχουν ως
αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη μελέτη και
την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις αναφερό-
μενες στο παράρτημα ΧΙΙ δραστηριότητες ή ενός έργου είτε
ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός
έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες
από τον αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το
αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών
πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό
καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.

γ) Ως «συμβάσεις προμηθειών», νοούνται συμβάσεις πλην
αυτών του στοιχείου β), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο
την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη
μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊό-
ντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης
και εγκατάστασης, θεωρείται ως «σύμβαση προμηθειών».

δ) Ως «συμβάσεις υπηρεσιών», νοούνται συμβάσεις πλην των
συμβάσεων έργων ή προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο
την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο
παράρτημα XVΙΙ.

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα
και υπηρεσίες κατά την έννοια του παραρτήματος XVΙΙ, θεω-
ρείται ως «σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκε-
κριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που
περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες, κατά την
έννοια του παραρτήματος XVΙΙ και η οποία δεν περιλαμβάνει
δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙ παρά
μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της
σύμβασης, θεωρείται ως «σύμβαση υπηρεσιών».

(3) α) Ως «σύμβαση παραχώρησης έργων», νοείται μια σύμβαση η
οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση
έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης
του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με κατα-
βολή αμοιβής.

β) Ως «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών», νοείται μια σύμ-
βαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια
σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα
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εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε
συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

(4) Ως «συμφωνία-πλαίσιο», νοείται μια συμφωνία συναφθείσα
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων από τους αναθέτοντες φορείς που ορίζο-
νται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 και ενός ή περισσότερων οικονομικών
φορέων, η οποία αποσκοπεί να καθορίσει τους όρους που διέπουν τις
συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης
περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλε-
πόμενες ποσότητες.

(5) Ως «δυναμικό σύστημα αγορών», νοείται μια καθ' ολοκληρίαν
ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα
γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες
του αναθέτοντος φορέα, είναι περιορισμένη χρονικώς και ανοικτή καθ'
όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα
κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη
προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

(6) Ως «ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» νοείται μια επαναληπτική
διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης
νέων μειωμένων τιμών και/ή νέων αξιών ορισμένων από τα στοιχεία
των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με
βάση αυτόματη επεξεργασία. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών
ή έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού
δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν
αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

(7) «Εργολήπτης», «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί
να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέτων φορέας, κατά την
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) ή μια κοινοπραξία
των εν λόγω προσώπων και/ή φορέων που προσφέρει, αντιστοίχως, την
εκτέλεση εργασιών και/ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την
παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

Με τον όρο «οικονομικός φορέας» καλύπτονται ταυτόχρονα οι έννοιες
«εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών». Χρησιμο-
ποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.

Ως «προσφέρων», νοείται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προ-
σφορά και ως «υποψήφιος» εκείνος που ζητεί πρόσκληση συμμετοχής
σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση.

(8) Ως «κεντρική αρχή προμηθειών», νοείται μια αναθέτουσα αρχή
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μια αναθέ-
τουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 της οδηγίας
2000/18/ΕΚ, η οποία:

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

— αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο για
έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες
φορείς.

(9) Ως «ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες
με διαπραγμάτευση», νοούνται οι διαδικασίες σύναψης που εφαρμόζουν
οι αναθέτοντες φορείς και όπου:

α) όσον αφορά τις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονο-
μικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά·

β) όσον αφορά τις κλειστές διαδικασίες, κάθε οικονομικός φορέας μπο-
ρεί να ζητεί να συμμετάσχει και μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται
από τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά·

γ) όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ο αναθέτων φορέας
απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς της επιλογής του και δια-
πραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους
από αυτούς,
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(10) Ως «διαγωνισμοί μελετών», νοούνται οι διαδικασίες που επιτρέ-
πουν στον αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τομείς της
χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού
μηχανικού ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, σχέδιο ή
μελέτη που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό,
με ή χωρίς την απονομή βραβείων.

(11) Η έκφραση «γραπτώς» σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών
που μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και, στη συνέχεια, να γνω-
στοποιείται. Το σύνολο αυτό είναι δυνατόν να περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.

(12) Ως «ηλεκτρονικό μέσο», νοείται ένα μέσο που χρησιμοποιεί
ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της
ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία διαβιβά-
ζονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη απόδοση, με
ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

(13) Το «Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις» (CPV —
Common Procurement Vocabulary) ορίζει την ονοματολογία αναφοράς
που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θεσπίσθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για
τις δημόσιες συμβάσεις (1), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντιστοιχία
με τις άλλες υφιστάμενες ονοματολογίες.

Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας, λόγω ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ονοματο-
λογίας CPV και της ονοματολογίας NACE που χρησιμοποιείται στο
παράρτημα ΧΙ ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολο-
γίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησιμοποιείται στο παράρτημα
XVΙΙ, Α και Β, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η
ονοματολογία CPC.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ορισμοσ των δραστηριοτητων και φορεων που καλυπτονται

Τμήμα 1

Φορείς

Άρθρο 2

Αναθέτοντες φορείς

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «αναθέτουσες αρχές»: το κράτος, οι αρχές, τοπικές ή περιφερειακές,
οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων
από τις προαναφερόμενες αρχές ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

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

— έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών
γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή
εμπορικό τομέα,

— έχει νομική προσωπικότητα, και

— του οποίου η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος από το κράτος ή τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές ή
άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή του οποίου η διαχεί-
ριση υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς
αυτούς ή περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού,
του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται
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από το κράτος, τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές τοπικής αυτο-
διοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

β) «δημόσια επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα καθοριστική επιρροή,
είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδοτική συμμετοχή είτε λόγω
των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση.

Η καθοριστική αυτή επιρροή επί της επιχείρησης εκ μέρους των ανα-
θετουσών αρχών τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έμμεσα ή άμεσα:

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

— διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν
στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή

— μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοι-
κητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

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

α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις και ασκούν μια
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7·

β) εάν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν,
μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, μία ή περισσότερες από τις δρα-
στηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 και απολαύουν
ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγουμένων από αρμόδια
αρχή ενός κράτους μέλους.

(3) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που χορηγούνται από αρμόδια αρχή
κράτους μέλους, μέσω νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάτα-
ξης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσό-
τερους φορείς η άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 3 έως
7 και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν
την δραστηριότητα αυτή.

Τμήμα 2

Δραστηριότητες που καλύπτονται

Άρθρο 3

Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός

(1) Όσον αφορά το αέριο και τη θερμότητα, η παρούσα οδηγία
εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να
παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μετα-
φοράς ή της διανομής αερίου ή θερμότητας, ή

β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών με αέριο ή θερμότητα.

(2) Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα δικτύων που προορίζονται
να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι
αναθέτουσα αρχή, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 1, όταν:

α) η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο φορέα
αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας
που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου
ή στα άρθρα 4 έως 7 και

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονο-
μική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο
20 % του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των
τριών τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.
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(3) Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται
στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να
παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μετα-
φοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού, ή

β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό.

(4) Η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό δικτύων που προορίζονται να
παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι
αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 3, όταν:

α) η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται
διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριό-
τητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος
άρθρου ή στα άρθρα 4 έως 7 και

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνου από την
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30 % της συν-
ολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των
τριών τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 4

Ύδωρ

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να
παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μετα-
φοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος, ή

β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ.

(2) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνά-
πτονται ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τους
φορείς που ασκούν δραστηριότητα οριζόμενη στην παράγραφο 1, και τα
οποία:

α) συνδέονται με έργα υδραυλικής μηχανικής, αρδευτικών ή αποστραγ-
γιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για
εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 20 % του συνολικού
όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις
άρδευσης ή αποστράγγισης, ή

β) συνδέονται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.

(3) Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που προορίζονται να
παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι
αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 1, όταν:

α) η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται
διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριό-
τητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7, και

β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την
ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30 % της συν-
ολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, με βάση το μέσο όρο
των τριών προηγουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχο-
ντος έτους.

Άρθρο 5

Υπηρεσίες μεταφορών

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που απο-
σκοπούν στη διάθεση ή την εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπη-
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ρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτό-
ματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο
όταν η υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμό-
δια αρχή κράτους μέλους, όπως εκείνοι που αφορούν τις ακολουθητέες
διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παρο-
χής της υπηρεσίας.

(2) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους φορείς που παρέχουν
στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορείο, οι οποίοι είχαν απο-
κλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ δυνάμει του
άρθρου 2 παράγραφος 4 αυτής.

Άρθρο 6

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που απο-
σκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή, με βάση τις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ), άλλων υπηρεσιών πλην των
ταχυδρομικών.

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

α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλή-
πτη, 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. Στις
υπηρεσίες αυτές συγκαταλέγονται οι εξής:

— «ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα ταχυδρομικές υπηρεσίες»:
ταχυδρομικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή μπορούν να ανατίθε-
νται κατ' αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας
97/67/ΕΚ,

— «άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες»: ταχυδρομικές υπηρεσίες που
δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα βάσει του
άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ και

γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»: υπηρεσίες παρεχόμενες
στους εξής τομείς:

— υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες
όσο και μεταγενέστερες της αποστολής, όπως «mailroom mana-
gement services»),

— υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά
μέσα (περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιη-
μένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύν-
σεων και της διαβίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου),

— υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν
περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το διαφημιστικό ταχυ-
δρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη,

— χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγο-
ρία 6 του Παραρτήματος XVΙΙ A και στο άρθρο 24, στοιχείο
γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων
πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων,

— φιλοτελικές υπηρεσίες και
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— υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν
τη φυσική παράδοση και/ή την εναποθήκευση με άλλα μη ταχυ-
δρομικά καθήκοντα),

εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέ-
χει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου
β) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και εφόσον δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1,
όσον αφορά τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περι-
πτώσεις.

Άρθρο 7

Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου,
αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων καθώς και

διατάξεις για τους λιμένες και τους αερολιμένες

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης
μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό:

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

β) τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής
ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων, σε
αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς.

Άρθρο 8

Κατάλογοι αναθετόντων φορέων

Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, απα-
ριθμούνται κατά τρόπο μη εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατί-
θενται στα παραρτήματα Ι έως ΙΧ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν περιο-
δικά στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στους καταλό-
γους τους.

Άρθρο 9

Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες

(1) Σύμβαση για τη διεξαγωγή διάφορων δραστηριοτήτων ακολουθεί
τους κανόνες που ισχύουν για τη δραστηριότητα για την οποία προο-
ρίζεται κυρίως.

Ωστόσο, η επιλογή ανάμεσα στη σύναψη μιας μόνο σύμβασης και τη
σύναψη πολλών χωριστών συμβάσεων δεν μπορεί να έχει ως στόχο την
καταστρατήγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή, ενδεχομένως,
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

(2) Εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η
σύμβαση υπόκειται στην παρούσα οδηγία και η άλλη υπόκειται στην
οδηγία 2004/18/ΕΚ και εάν είναι αντικειμενικώς αδύνατον να προσδιο-
ρισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμ-
βαση ανατίθεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ.

(3) Εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η
σύμβαση υπόκειται στην παρούσα οδηγία και η άλλη δεν υπόκειται
στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 2004/…/ΕΚ και εάν είναι αντι-
κειμενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προο-
ρίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Γενικές αρχές

Άρθρο 10

Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισό-
τιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11

Οικονομικοί φορείς

(1) Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει του δικαίου
κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να
διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν μπορούν να απορρίπτονται για
τον λόγον μόνον ότι δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο
ανατίθεται η σύμβαση, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά
πρόσωπα.

Εντούτοις, για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών καθώς και για τις
συμβάσεις προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες και/ή
υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται
από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στις προσφορές ή στις αιτήσεις
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσό-
ντα των προσώπων στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.

(2) Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν
προσφορές ή υποψηφιότητες. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας
αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απαιτούν
να έχουν οι οικονομικοί φορείς συγκεκριμένη νομική μορφή· ωστόσο, η
επιλεγόμενη κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεούται να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή στο βαθμό που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 12

Όροι που αφορούν τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς,
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους
με εκείνους που παρέχουν στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών
κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη
διαβουλεύονται περί των μέτρων εφαρμογής της συμφωνίας, στο πλαί-
σιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιων Συμβάσεων.

Άρθρο 13

Εχεμύθεια

(1) Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφε-
ρόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή
των οικονομικών φορέων και κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις προκειμένου
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να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που
διαβιβάζουν.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως
δε εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση
των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και
των προσφερόντων, που ορίζονται στα άρθρα 43 και 49, και σύμφωνα
προς το εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται ο αναθέτων φορέας, ο
τελευταίος δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Άρθρο 14

Συμφωνίες-πλαίσιο

(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν συμφωνία-πλαίσιο,
ως σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 και να
εφαρμόζουν για την ανάθεσή της την παρούσα οδηγία.

(2) Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμφωνία-πλαίσιο
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μπορούν να εφαρμόζουν το άρθρο
40 παράγραφος 3 σημείο i) όταν συνάπτουν συμβάσεις που βασίζονται
στη συμφωνία αυτή.

(3) Όταν μια συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να
εφαρμόζουν το άρθρο 40 παράγραφος 3 σημείο i).

(4) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμ-
φωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιο-
ρίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 15

Δυναμικά συστήματα αγορών

(1) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα οι ανα-
θέτοντες φορείς να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών.

(2) Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι ανα-
θέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας
σε όλες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο
αυτού του συστήματος. Γίνονται δεκτοί στο σύστημα όλοι οι προσφέ-
ροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει
ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και
τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα· οι ενδεικτικές προσφορές
μπορούν να βελτιώνονται οιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακο-
λουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρ-
μογή του συστήματος και τη σύναψη των συμβάσεων στο πλαίσιο του
συστήματος, οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν αποκλειστικώς
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγρα-
φοι 2 έως 5.

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος
αγορών, οι αναθέτοντες φορείς:

α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού διευκρινίζοντας ότι πρόκειται
για δυναμικό σύστημα αγορών·

β) διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση
των προβλεπόμενων αγορών που αποτελούν αντικείμενο αυτού του
συστήματος καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφο-
ρούν το σύστημα αγορών, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξο-
πλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδε-
σης·

γ) προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά
μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συμπληρωματικό
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έγγραφο, ήδη από τη δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του
συστήματος, και σημειώνουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση στο
Διαδίκτυο στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν, καθ' όλη τη διάρκεια του δυνα-
μικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα
να υποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός στο
σύστημα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2.
Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε
ημερών αρχομένης από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπο-
ρούν, ωστόσο να παρατείνουν την αξιολόγηση εφόσον, εν τω μεταξύ,
δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός.

Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέρο-
ντα για τον οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο σχετικά με την
αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδει-
κτικής του προσφοράς.

(5) Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο
διαγωνισμού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνισμό, οι αναθέτοντες φορείς
δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία
καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβά-
λουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εντός προ-
θεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτο-
ντες φορείς προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβλη-
θεί εντός της εν λόγω προθεσμίας.

(6) Οι αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους προσφέροντες που
έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα να υποβάλλουν προσφορά για κάθε
συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του
συστήματος. Για το σκοπό αυτόν, καθορίζουν επαρκή προθεσμία για
την υποβολή των προσφορών.

Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα ο
οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια ανά-
θεσης, τα οποία επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την
έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια
αυτά μπορούν, ενδεχομένως, να προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

(7) Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να
υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογημένες.

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν σε αυτό το
σύστημα κατά τρόπον ώστε να εμποδίζουν, να περιορίζουν ή να στρε-
βλώνουν τον ανταγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα
δεν μπορούν να επιβαρύνονται με έξοδα διεκπεραίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διατάξεις περί κατωτάτων ορίων και εξαιρέσεων

Τμήμα 1

Κατώτατα όρια

Άρθρο 16

Κατώτατα όρια των συμβάσεων

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου αποκλείονται με βάση τις εξαι-
ρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 26 ή δυνάμει του άρθρου
30, σχετικά με την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας η παρούσα
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οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία,
χωρίς τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), ισούται με ή υπερβαίνει
τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

α) ►M10 387 000 ευρώ ◄ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρε-
σιών,

β) ►M10 4 845 000 ευρώ ◄ για τις συμβάσεις έργων.

Άρθρο 17

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

(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται
στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, εκτιμώμενο από τον ανα-
θέτοντα φορέα. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη το εκτιμώμενο
συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαι-
ρέσεως ή τυχόν ανανεώσεων της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή την
καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα
ποσά αυτά υπόψη του κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να καταστρατηγούν την
παρούσα οδηγία κατατέμνοντας τα σχέδια έργων ή τις προτεινόμενες
αγορές για την απόκτηση συγκεκριμένης ποσότητας προμηθειών και/ή
υπηρεσιών ή χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους υπολογισμού της αξίας
των συμβάσεων.

(3) Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγο-
ρών, η εκτιμώμενη αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η
μέγιστη εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ του συνόλου των συμβάσεων
που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας ή του
συστήματος.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου 16, οι αναθέτοντες φορείς περι-
λαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων έργων την αξία των
εργασιών καθώς και όλων των προμηθειών ή υπηρεσιών που απαιτού-
νται για την εκτέλεση των έργων, και τις θέτουν στη διάθεση του
εργολήπτη.

(5) Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραί-
τητες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης σύμβασης έργων δεν μπορεί
να προστίθεται στην αξία αυτής της σύμβασης έργων, με αποτέλεσμα
να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των προμηθειών ή υπηρεσιών από το
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(6) α) Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών
μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμ-
βάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συν-
ολική αξία όλων αυτών των τμημάτων.

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερ-
βαίνει το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 16, η
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν
από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα η εκτιμώμενη αξία
των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των 80 000 ευρώ για
τις υπηρεσίες και του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τα έργα, υπό
τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων
δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμη-
μάτων.

β) Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών προ-
μηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωρι-
στών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτι-
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μώμενη συνολική αξία όλων αυτών των τμημάτων κατά την
εφαρμογή του άρθρου 16.

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερ-
βαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 16, η παρούσα
οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν
από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα η εκτιμώμενη αξία
των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των 80 000 ευρώ,
υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμη-
μάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων
των τμημάτων.

(7) Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες
έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν
μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της εκτιμώμε-
νης αξίας της σύμβασης βασίζεται στα εξής:

α) είτε στην πραγματική συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του
ιδίου τύπου που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμε-
νου δωδεκαμήνου ή οικονομικού έτους, ει δυνατόν αναπροσαρμο-
σμένη ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες μεταβολές στις
ποσότητες ή στην αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται
της αρχικής σύμβασης·

β) είτε στην εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων
που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παρά-
δοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

(8) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης που περι-
λαμβάνει ταυτοχρόνως υπηρεσίες και προμήθειες βασίζεται στη συν-
ολική αξία των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από την
επιμέρους αξία τους. Στον υπολογισμό αυτόν, περιλαμβάνεται η αξία
των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.

(9) Όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικεί-
μενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση
προϊόντων, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης λαμβάνεται:

α) για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εάν ο χρόνος αυτός είναι
δώδεκα μήνες ή λιγότερο, η εκτιμώμενη συνολική αξία για τη διάρ-
κεια της σύμβασης ή, αν η διάρκεια αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της
εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας·

β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των οποίων η
διάρκεια δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασια-
σμένη επί 48.

(10) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων υπηρε-
σιών, λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα
ποσά:

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

β) όσον αφορά τις τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρε-
σίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοι-
βής·

γ) όσον αφορά τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες, οι αμοιβές,
προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.
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(11) Όταν πρόκειται για συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν ανα-
φέρεται συνολική τιμή, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας
των συμβάσεων λαμβάνεται:

α) για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εάν η διάρκειά τους είναι ίση ή
μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης·

β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των οποίων η
διάρκεια υπερβαίνει τους 48 μήνες: η μηνιαία αξία πολλαπλασια-
σμένη επί 48.

Τμήμα 2

Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες
υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1

Άρθρο 18

Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης
έργων ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, οι
οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς κατά την άσκηση μιας ή
περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3
έως 7, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν
λόγω δραστηριοτήτων.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 2

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

Άρθρο 19

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

(1) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνά-
πτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, όταν ο
αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού
δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβά-
σεων και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην
εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον
αναθέτοντα φορέα.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτή-
σεώς της, όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεω-
ρούν ότι εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή μπορεί να
δημοσιεύει περιοδικά, για λόγους ενημέρωσης, στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους καταλόγους των κατηγοριών προϊό-
ντων και δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι εξαιρούνται. Στην περίπτωση
αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα τον
οποίο, ενδεχομένως, επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες φορείς κατά τη
διαβίβαση των πληροφοριών.

Άρθρο 20

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

τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

(1) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συν-
άπτουν ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτο-
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ντες φορείς με άλλους σκοπούς από τις δραστηριότητες που ορίζονται
στα άρθρα 3 έως 6 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε
τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκμετάλ-
λευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της Κοινότητας.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτή-
σεώς της, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάμει
της παραγράφου 1. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει περιοδικά, για
λόγους ενημέρωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τους καταλόγους κατηγοριών δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι εξαιρού-
νται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπο-
ρικό χαρακτήρα τον οποίο, ενδεχομένως, επικαλέσθηκαν οι αναθέτοντες
φορείς κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών.

Άρθρο 21

Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα
ασφαλείας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες κηρύσσο-
νται απόρρητες από τα κράτη μέλη ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να
συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις νομοθε-
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο συγκε-
κριμένο κράτος μέλος ή όταν η προστασία των βασικών συμφερόντων
ασφαλείας του εν λόγω κράτους μέλους το απαιτεί.

Άρθρο 22

Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες διέπονται
από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει:

α) διεθνούς συμφωνίας, η οποία συναφθεί, σύμφωνα με τη συνθήκη,
μεταξύ κράτους μέλους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και
καλύπτει προμήθειες, έργα, υπηρεσίες ή διαγωνισμούς μελετών που
προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός
σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη· κάθε συμφωνία ανακοινώνεται
στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να προβαίνει σε διαβουλεύσεις στο
πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 68·

β) διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί για τη στάθμευση στρα-
τευμάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας·

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

▼M9

Άρθρο 22α

Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, που αφορά το συν-
τονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προ-
μηθειών και παροχής υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες
φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (1), ούτε στις συμ-
βάσεις στις οποίες η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμόζεται δυνάμει των
άρθρων 8, 12 και 13 αυτής.
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Άρθρο 23

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

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συνδεδεμένη επι-
χείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί
έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 44 παράγραφος 2
περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους
λογαριασμούς (1), (2) ή, στην περίπτωση που οι φορείς δεν εμπίπτουν
στην παρούσα οδηγία, κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων
φορέας μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή η οποία μπορεί
να ασκεί κυρίαρχη επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία
υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στην κυρίαρχη επιρ-
ροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής
συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.

(2) Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις:

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

β) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλει-
στικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση
δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 3 έως 7, με επιχεί-
ρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς,

(3) Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται:

α) στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του μέσου
κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχείρηση
κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των υπηρεσιών προέρχεται
από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με τις
οποίες συνδέεται·

β) στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του
μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχεί-
ρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των προμηθειών προέρ-
χεται από την παροχή αυτών των προμηθειών στις επιχειρήσεις με
τις οποίες συνδέεται·

γ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του μέσου κύκλου
εργασιών που πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την
τελευταία τριετία στον τομέα των έργων προέρχεται από την παροχή
αυτών των έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

Όταν, σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημιουργίας της συνδεδεμένης
επιχείρησης ή έναρξης των δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο
κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να απο-
δεικνύει ότι η πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στα
στοιχεία α), β) ή γ), είναι πιθανή, ιδίως με προβολή δραστηριοτήτων.

Όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες, προμήθειες ή έργα παρέχονται από
περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα
φορέα, για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων ποσοστών λαμβάνε-
ται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως
από την παροχή υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων εκ μέρους των συν-
δεδεμένων επιχειρήσεων.
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(4) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις:

α) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλει-
στικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς, με σκοπό την άσκηση
δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 3 έως 6, με έναν
από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, ή

β) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με μια τέτοια κοινοπραξία
στην οποία συμμετέχει, με την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει
συσταθεί με σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας
επί περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και ότι η συστατική πράξη της
κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς, που την συγκροτούν,
συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτή-
σεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των
παραγράφων 2, 3 και 4:

α) τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών για τις οποίες πρό-
κειται·

β) τη φύση και την αξία των οριζόμενων συμβάσεων·

γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι
οι σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης ή της
κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 3

Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς, αλλά μόνο για τις
συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 24

Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών, οι
οποίες:

α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οιουσδήποτε χρη-
ματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινή-
των ή αφορούν δικαιώματα επ' αυτών· ωστόσο, οι συμβάσεις χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτοχρόνως, πριν ή
μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή,
εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία·

β) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·

γ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση,
την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματο-
πιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή
κεφαλαίων από τους αναθέτοντες φορείς·

δ) αφορούν συμβάσεις εργασίας·

ε) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες των
οποίων τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα
φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του,
εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες αμείβονται εξ ολοκλήρου από τον
αναθέτοντα φορέα.

Άρθρο 25

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού
δικαιώματος

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών
που ανατίθενται σε φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά
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την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή ένωση τέτοιων
αναθετουσών αρχών δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέ-
χεται βάσει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών
διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη συνθήκη.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 4

Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνον αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 26

Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για
την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που

προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται από
αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν μια ή και τις δύο από τις
δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

β) στις συμβάσεις για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προο-
ρίζονται για την παραγωγή ενέργειας, εφόσον συνάπτονται από ανα-
θέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που ορίζεται στο
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 ή στο άρθρο 7 στοιχείο (α).

ΥΠΟΔΙΑΊΡΕΣΗ 5

Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις
κεντρικές αρχές προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό

Άρθρο 27

Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας εξασφαλίζουν, μέσω όρων για τη χορήγηση
άδειας ή με άλλα κατάλληλα μέτρα, ότι κάθε φορέας με δραστηριότητες
στους τομείς που αναφέρονται στις αποφάσεις 93/676/ΕΟΚ,
97/367/ΕΟΚ, 2002/205/ΕΚ και 2004/73/ΕΚ:

α) τηρεί την αρχή περί μη διακρίσεων και την αρχή περί προκήρυξης
διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που ο φορέας θέτει
στη διάθεση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις προθέσεις του
για τη σύναψη συμβάσεων·

β) ανακοινώνει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση
των συμβάσεων, υπό τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση
93/327/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 1993, για τον καθορι-
σμό των όρων υπό τους οποίους οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι
εκμεταλλεύονται γεωγραφικές περιοχές με σκοπό την ανεύρευση ή
την εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσί-
μων για τις συμβάσεις που αναθέτουν (1).

Άρθρο 28

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ'αποκλειστικότητα σε προ-
στατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανά-
θεσης συμβάσεων ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων
αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης,
όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με

2004L0017— EL — 01.01.2010 — 010.001— 38

(1) ΕΕ L 129 της 27.5.1993, σ. 25.



▼B

ειδικές ανάγκες, τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδι-
κών αναγκών τους, δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστη-
ριότητα υπό κανονικές συνθήκες.

Η προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως πρόσκληση του διαγωνισμού
αναφέρει το παρόν άρθρο.

Άρθρο 29

Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές
αρχές προμηθειών

(1) Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τους
αναθέτοντες φορείς να αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες, προ-
σφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπη-
ρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 8, θεωρείται ότι έχουν
τηρήσει την παρούσα οδηγία, εφόσον την έχει τηρήσει η εν λόγω
κεντρική αρχή προμηθειών, ή, ανάλογα με την περίπτωση, την
οδηγία 2004/18/ΕΚ.

Άρθρο 30

Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη
δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό

(1) Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δρα-
στηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 3 έως 7 δεν υπόκεινται στην
παρούσα οδηγία, εάν η δραστηριότητα, στο κράτος μέλος όπου ασκεί-
ται, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις
οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προκειμένου να καθορισθεί
εάν μια δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό,
αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατά-
ξεις περί ανταγωνισμού της συνθήκης, όπως τα χαρακτηριστικά των
συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών αγαθών
ή υπηρεσιών, οι τιμές και η πραγματική ή δυνητική παρουσία περισσό-
τερων του ενός προμηθευτών των εν λόγω αγαθών ή παρόχων των εν
λόγω υπηρεσιών.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε μια αγορά
θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν το κράτος μέλος έχει ενσωματώσει
και εφαρμόσει τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρο-
νται στο παράρτημα ΧΙ.

Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το τεκμήριο ότι υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση σε δεδομένη αγορά βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να
αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στην εν λόγω αγορά είναι ελεύθερη εκ
των πραγμάτων και εκ του νόμου.

(4) Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους
2 και 3, η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή σε δεδομένη δραστηριότητα,
απευθύνει κοινοποίηση στην Επιτροπή και της γνωστοποιεί όλα τα
συναφή περιστατικά, και, ιδίως, κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοι-
κητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά τη συμμόρφωση προς τους
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα, ενδεχομέ-
νως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία είναι
αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα.

Οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στην παρούσα οδηγία:

— εάν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρ-
μογής της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 6 και εντός
της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, ή

2004L0017— EL — 01.01.2010 — 010.001— 39



▼B

— δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με αυτή τη δυνατότητα εφαρμογής
εντός της προθεσμίας αυτής.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη
αγορά τεκμαίρεται με βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, και
όπου μια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική
δραστηριότητα έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της παρα-
γράφου 1, οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκε-
κριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στην παρούσα οδηγία,
εάν η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναμία εφαρμογής της
παραγράφου 1 με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρά-
γραφο 6 και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο
αυτή.

(5) Εφόσον το προβλέπει η νομοθεσία του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να
προσδιορίσει ότι, σε δεδομένη δραστηριότητα έχει εφαρμογή η παρά-
γραφος 1, με απόφαση βάσει της παραγράφου 6. Στην περίπτωση αυτή,
η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, τηρουμένων των
παραγράφων 2 και 3, για όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, για
κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που
αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρ-
τητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να κινήσει τη διαδικασία για την έκδοση
απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1 σε
δεδομένη δραστηριότητα, με δική της πρωτοβουλία. Στην περίπτωση
αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Εάν, μετά το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο
6, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την δυνατότητα
εφαρμογής της παραγράφου 1 σε δεδομένη δραστηριότητα, η παράγρα-
φος 1 τεκμαίρεται εφαρμοστέα.

(6) Η Επιτροπή, προκειμένου να εκδώσει απόφαση δυνάμει του
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 68 παράγραφος 2, διαθέτει τρίμηνη προθεσμία, η οποία αρχίζει
την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοι-
νοποίησης ή της αίτησης. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρα-
τείνεται μία φορά για τρεις μήνες, κατ' ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις
δεόντως αιτιολογημένες, ιδίως όταν οι πληροφορίες που περιέχονται
στην κοινοποίηση ή την αίτηση ή στα έγγραφα που τις συνοδεύουν,
είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή όταν τα περιστατικά που αναφέρονται
έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Η διάρκεια της παράτασης
αυτής είναι περιορισμένη σε ένα μήνα, εφόσον μια ανεξάρτητη εθνική
αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα, έχει προσδιορί-
σει τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 4 τρίτο εδάφιο.

Όταν μια δραστηριότητα σε δεδομένο κράτος μέλος αποτελεί ήδη το
αντικείμενο διαδικασίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, η παραλαβή
μεταγενέστερων αιτήσεων για την ίδια δραστηριότητα στο εν λόγω
κράτος μέλος πριν από το πέρας της προθεσμίας που έχει αρχίσει για
την πρώτη αίτηση δεν θεωρείται ως έναρξη νέων διαδικασιών και οι
αιτήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της πρώτης αίτησης.

Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 4, 5
και 6 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68 παρά-
γραφος 2.

Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, προς ενημέρωση, της
ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η τρίμηνη προθεσμία που ανα-
φέρεται στο πρώτο εδάφιο και, σε περίπτωση παράτασης της προθε-
σμίας αυτής, της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η παράταση
και της διάρκειάς της·
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β) τη δημοσίευση της ενδεχόμενης δυνατότητας εφαρμογής της παρα-
γράφου 1, σύμφωνα με το δεύτερο ή το τρίτο εδάφιο της παραγρά-
φου 4 ή το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 και

γ) τη διαβίβαση των θέσεων που λαμβάνει, ενδεχομένως, ανεξάρτητη
αρχή, αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα, για τα ζητήματα που
αφορούν τις παραγράφους 1 και 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Κανόνες που ισχύουν γις τισ συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 31

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα
XVΙΙ A

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθ-
μούνται στο παράρτημα XVΙΙ Α, συνάπτονται σύμφωνα με τα
άρθρα 34 έως 59.

Άρθρο 32

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα
XVΙΙ Β

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμού-
νται στο παράρτημα XVΙΙ B, διέπονται μόνο από τα άρθρα 34 και 43.

Άρθρο 33

Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο
παράρτημα XVΙΙ A και υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο

παράρτημα XVΙΙ Β

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται
στο παράρτημαXVΙΙA και στο παράρτημαXVΙΙ B, συνάπτονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 34 έως 59, όταν η αξία των υπηρεσιών που
απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙA υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών
που απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙ B. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι
συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 43.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα
έγγραφα της σύμβασης

Άρθρο 34

Τεχνικές προδιαγραφές

(1) Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του
παραρτήματος ΧΧΙ, καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως
οι προκηρύξεις διαγωνισμού, η συγγραφή υποχρεώσεων ή τα συμπλη-
ρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές αυτές προδια-
γραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα
κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή σχεδια-
σμό που να καλύπτει όλους τους χρήστες.

(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους
προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολό-
γητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγω-
νισμό.
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(3) Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανό-
νων, εφόσον είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδια-
γραφές πρέπει να διατυπώνονται:

α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο
παράρτημα ΧΧΙ με την εξής σειρά προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα
που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστή-
ματα αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυπο-
ποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνι-
κές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχε-
διασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της
χρησιμοποίησης των προϊόντων· κάθε παραπομπή συνοδεύεται από
τη μνεία «ή ισοδύναμο» ·

β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις· αυτές μπο-
ρούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά· ωστόσο,
πρέπει να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέ-
ροντες να καθορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στους ανα-
θέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση·

γ) είτε, με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, όπως
ορίζονται στο στοιχείο β), με παραπομπή στις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο στοιχείο α), προκειμένου να τεκμαίρεται η συμ-
μόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις·

δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που μνημονεύονται στο στοι-
χείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδό-
σεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που μνημονεύονται στο στοιχείο
β) για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

(4) Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας
παραπομπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3
στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία
ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν τηρούν τις προδια-
γραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδει-
κνύει στην προσφορά του, με τρόπο που ικανοποιεί τον αναθέτοντα
φορέα, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανο-
ποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις
τεχνικές προδιαγραφές.

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρι-
σμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

(5) Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 να θέσουν απαιτήσεις ως προς τις
επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δεν μπορούν να απορρίπτουν προ-
σφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τηρούν εθνικό πρότυπο το
οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική
έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης,
εφόσον oι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λει-
τουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.

Στην προσφορά του, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει, κατά
τρόπο ικανοποιητικό για τον αναθέτοντα φορέα και με κάθε ενδεδειγ-
μένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που τηρεί το πρότυπο
ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο
αναθέτων φορέας.

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρι-
σμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

(6) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τα περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά ως προς τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν
τις αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν ανάγκη, τμήματά τους, όπως ορίζο-
νται από τα (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή και από κάθε άλλο
οικολογικό σήμα, εφόσον:
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— οι προδιαγραφές αυτές είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των
χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν
το αντικείμενο της σύμβασης,

— οι απαιτήσεις για το σήμα διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών
στοιχείων,

— τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται μέσω μιας διαδικασίας στην
οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως
οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές
καθώς και οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και

— είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναφέρουν ότι τα προϊόντα ή υπη-
ρεσίες που διαθέτουν οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης·
πρέπει να αποδέχονται κάθε άλλο ενδεδειγμένο αποδεικτικό μέσο, όπως
τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνω-
ρισμένο οργανισμό.

(7) Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμη-
σης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που αντα-
ποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμέ-
νων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.

(8) Εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι
τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ούτε να
παραπέμπουν σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε
συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα
προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση,
όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή των παρα-
γράφων 3 και 4· η μνεία ή παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύεται από
τους όρους «ή ισοδύναμο».

Άρθρο 35

Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

(1) Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονομικούς φορείς
που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους,
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηματικά στις συμβάσεις
προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ή τις τεχνικές
προδιαγραφές στις οποίες προτίθενται να παραπέμψουν για τις συμβά-
σεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης
κατά την έννοια του άρθρου 41 παράγραφος 1.

(2) Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα
που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων,
αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

Άρθρο 36

Εναλλακτικές προσφορές

(1) Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτοντες
φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που
υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρί-
νονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτο-
ντες φορείς.
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Στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν εάν
επιτρέπουν ή όχι τις εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις επιτρέ-
πουν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτι-
κές προσφορές καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίασή
τους.

(2) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή
υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει εναλλακτικές
προσφορές δυνάμει της παραγράφου 1, δεν μπορούν να απορρίπτουν
εναλλακτική προσφορά για το μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει
αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι σύμβασης
προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι σύμβασης
υπηρεσιών.

Άρθρο 37

Υπεργολαβία

Στη συγγραφή υποχρεώσεων, ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί ή
μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να ζητήσει από τον
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς
και τους υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα.

Άρθρο 38

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους σχετικά
με την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με
το κοινοτικό δίκαιο και επισημαίνονται στην προκήρυξη που χρησιμο-
ποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι όροι υπό τους οποίους εκτελείται μια σύμβαση μπορούν ιδίως να
αφορούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Άρθρο 39

Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία και την προστασία του
περιβάλλοντος που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας

και συνθηκών εργασίας

(1) Ο αναθέτων φορέας μπορεί να αναφέρει ή είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί από ένα κράτος μέλος να αναφέρει στα έγγραφα της σύμ-
βασης, τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από τους οποίους οι υποψή-
φιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις σχετικές πληροφο-
ρίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του
περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στο κράτος μέλος, την περιφέρεια ή τον τόπο όπου πρόκειται
να εκτελεσθούν οι παροχές και οι οποίες εφαρμόζονται στις επί τόπου
εκτελούμενες εργασίες ή παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της
σύμβασης.

(2) Ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1, ζητεί από τους προσφέροντες ή από τους
υποψηφίους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεως να αναφέρουν ότι έλα-
βαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και
των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν οι παροχές.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 57.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διαδικασίες

Άρθρο 40

Χρησιμοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών διαδικασιών και
διαδικασιών με διαπραγμάτευση

(1) Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, οι
αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις διαδικασίες που είναι προσαρμο-
σμένες στους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από
τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 στοιχεία
α), β) ή γ), εφόσον, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, έχει προ-
κηρυχθεί διαγωνισμός, δυνάμει του άρθρου 42.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία
χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:

α) εάν, ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνι-
σμού, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβλη-
θείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς
υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί
όροι της σύμβασης·

β) εάν η σύναψη της σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευ-
νας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης και όχι με σκοπό την εξασφά-
λιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης
και στο βαθμό που η σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει την
προκήρυξη διαγωνισμού για τις επόμενες συμβάσεις που θα επιδιώ-
κουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς·

γ) εάν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την
προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανα-
τεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομικό φορέα·

δ) στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος, εάν, λόγω κατεπείγου-
σας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τους ανα-
θέτοντες φορείς, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, ή τις διαδι-
κασίες με διαπραγμάτευση·

ε) στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές
παραδόσεις εκ μέρους του αρχικού προμηθευτή, οι οποίες προορί-
ζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων
τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφισταμένων προμηθειών
ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον
αναθέτοντα φορέα να προμηθευθεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυμ-
βατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση
ή τη συντήρηση·

στ) για συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται
στην αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχικά συναφθείσα
σύμβαση αλλά τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων,
έχουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης,
με την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον εργολήπτη ή τον πάροχο
υπηρεσιών που εκτελεί την αρχική σύμβαση:

— όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπο-
ρούν να διαχωρισθούν, τεχνικώς ή οικονομικώς, από την κύρια
σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στους
αναθέτοντες φορείς, ή

— όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, αν και
μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμ-
βασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της·
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ζ) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, για νέα έργα που συνίστα-
νται στην επανάληψη παρόμοιων εργασιών και ανατίθενται στον
εργολήπτη στον οποίο οι ίδιοι αναθέτοντες φορείς έχουν αναθέσει
προγενέστερη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι
σύμφωνα με μια βασική μελέτη και ότι για τη μελέτη αυτή έχει
συναφθεί μια πρώτη σύμβαση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού·
τη στιγμή που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πρώτη
μελέτη, πρέπει να επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα προσφυ-
γής στην εν λόγω διαδικασία, το δε ποσό του συνολικού προϋπο-
λογισμού για τη συνέχιση των έργων λαμβάνεται υπόψη από τους
αναθέτοντες φορείς για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
16 και 17·

η) εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται
σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων·

θ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφωνίας-πλαίσιο, εφό-
σον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 14, παράγραφος 2·

ι) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα
ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, μπορούν να αποκτηθούν προμήθειες σε τιμή πολύ χαμη-
λότερη από τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά·

ια) για την αγορά προμηθειών, υπό όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς, είτε από
προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες
είτε από τους συνδίκους ή τους εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστι-
κού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις
εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

ιβ) όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού μελετών
που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδη-
γίας και πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί
στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του εν λόγω διαγωνισμού·
για την τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού
πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

Τμήμα 1

Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων

Άρθρο 41

Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την
ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

(1) Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης η οποία αναφέρεται
στο παράρτημα XV Α, και δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή από τους
ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο «προφίλ αγοραστή», όπως ορίζεται
στο παράρτημα ΧΧ σημείο 2 στοιχείο β):

α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των
συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο ανά ομάδες προϊόντων, τις
οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόμενους
μήνες, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη
των διατάξεων των άρθρων 16 και 17, ισούται με ή υπερβαίνει
τα 750 000 ευρώ.

Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους αναθέτοντες
φορείς με παραπομπή στην ονοματολογία CPV·

β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των
συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο για καθεμία από τις απαριθ-
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μούμενες στο παράρτημα XVΙΙ A κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες
προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, εφό-
σον η εν λόγω εκτιμώμενη συνολική αξία, λαμβανομένων υπόψη
των διατάξεων των άρθρων 16 και 17, ισούται με ή υπερβαίνει
τα 750 000 ευρώ·

γ) όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων
έργων ή των συμφωνιών-πλαίσιο που οι αναθέτοντες φορείς προτί-
θενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες και των
οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο
όριο που αναφέρεται στο άρθρο 16, λαμβανομένων υπόψη των δια-
τάξεων του άρθρου 17.

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αποστέλλονται
στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο
δυνατόν, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους.

Η προκήρυξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ) αποστέλλεται στην Επι-
τροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν,
μετά την έγκριση του προγράμματος εργασιών στο οποίο εντάσσονται
οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιo, τις οποίες οι αναθέτοντες
φορείς προτίθενται να συνάψουν.

Οι αναθέτοντες φορείς που δημοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική προ-
κήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» τους, διαβιβάζουν στην Επιτροπή, με
ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβί-
βασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ, σημείο 3, γνωστοποίηση
με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προ-
κήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β)
και γ) είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν
επιλέξει τις συντετμημένες προθεσμίες παραλαβής των προσφορών σύμ-
φωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 4.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες χωρίς προη-
γούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσιεύουν ή να
αναθέτουν στην Επιτροπή τη δημοσίευση, περιοδικών ενδεικτικών προ-
κηρύξεων με αντικείμενο σημαντικά έργα, χωρίς να επαναλαμβάνουν
τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούμενη περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις
αυτές είναι συμπληρωματικές.

(3) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμόσουν σύστημα
προεπιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 53, για το σύστημα προεπιλογής
συντάσσεται προκήρυξη, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα προ-
κήρυξης, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙV, η οποία αναφέρει το
σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής και τις λεπτομέ-
ρειες της πρόσβασης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα
έχει διάρκεια άνω των τριών ετών, η προκήρυξη πρέπει να δημοσιεύε-
ται ετησίως. Όταν το σύστημα έχει μικρότερη διάρκεια, αρκεί η αρχική
προκήρυξη.

Άρθρο 42

Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού

(1) Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο
διαγωνισμός αρχίζει:

α) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέρεται στο
παράρτημα XV Α, ή

β) μέσω προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, όπως
αναφέρεται στο παράρτημα XIV, ή

γ) μέσω προκήρυξης σύμβασης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ
μέρος A, B ή Γ.
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(2) Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγορών, ο διαγωνι-
σμός για το σύστημα αρχίζει μέσω της προκήρυξης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), ενώ ο διαγωνισμός για τις συμβάσεις
που βασίζονται σε τέτοια συστήματα αρχίζει μέσω της απλουστευμένης
προκήρυξης που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ, μέρος Δ.

(3) Όταν ο διαγωνισμός αρχίζει μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκή-
ρυξης:

α) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προμήθειες ή
τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης που
πρόκειται να συναφθεί·

β) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύμβαση αυτή θα συναφθεί
με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς εκ
των υστέρων δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και να καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς
το ενδιαφέρον τους και

γ) πρέπει να έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ το πολύ
δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης,
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 47, παράγραφος 3. Ο αναθέτων
φορέας τηρεί τις προθεσμίες του άρθρου 45.

Άρθρο 43

Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί

(1) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν αναθέσει σύμβαση ή
συνάψει συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν τη γνωστοποίηση που
αφορά τις συναφθείσες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρ-
τημα XVΙ. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68,
παράγραφος 2, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ανάθεση της
σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο.

Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται σύμφωνα με το
άρθρο 14 παράγραφος 2, οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την
αποστολή γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της ανάθεσης για κάθε
σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο.

Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τη γνωστοποίηση με τα αποτελέ-
σματα της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό
σύστημα αγορών, το αργότερο δύο μήνες μετά τη σύναψη κάθε σύμ-
βασης. Μπορούν ωστόσο να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε
τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω
συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις εντός δύο μηνών το αργότερο μετά
τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ
και προορίζονται να δημοσιευθούν, δημοσιεύονται σύμφωνα με το
παράρτημα ΧΧ. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή σέβεται τον ευαί-
σθητο εμπορικό χαρακτήρα που ενδεχομένως επικαλούνται οι αναθέτο-
ντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σχετικά με τον
αριθμό των υποβληθεισών προσφορών, την ταυτότητα των οικονομικών
φορέων και τις τιμές.

(3) Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση υπηρεσιών
έρευνας και ανάπτυξης («Σύμβαση Ερ. και Αν.») με διαδικασία χωρίς
προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοι-
χείο β), μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέ-
χονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ σχετικά με τη φύση και την
ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ένδειξη «υπηρεσίες έρευ-
νας και ανάπτυξης».

Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση έρευνας και ανάπτυ-
ξης, η οποία δεν μπορεί να συναφθεί με διαδικασία χωρίς προκήρυξη
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 στοιχείο β),
μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ σχετικά με τη φύση και την ποσότητα
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των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους
εμπορικού απορρήτου.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν ώστε οι πλη-
ροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με αυτή την παράγραφο να είναι
τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με εκείνες που περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το
άρθρο 42 παράγραφος 1.

Εάν εφαρμόζουν σύστημα προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς μερι-
μνούν, στις περιπτώσεις αυτές, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι
τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με την κατηγορία που ορίζεται στο
μητρώο των προεπιλεγμένων παρόχων υπηρεσιών, το οποίο καταρτίζε-
ται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 7.

(4) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες
οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙ B, οι αναθέτοντες φορείς
αναφέρουν στην προκήρυξη εάν δέχονται τη δημοσίευσή τους.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ
και δηλώνονται ως μη δημοσιεύσιμες, δημοσιεύονται μόνο σε απλου-
στευμένη μορφή και σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ για στατιστικούς
λόγους.

Άρθρο 44

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων

(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν τις πληροφο-
ρίες που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV Β και
XVI και, ενδεχομένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται χρή-
σιμη από τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα
που υιοθετούνται από την Επιτροπή με την προβλεπόμενη στο άρθρο 68
παράγραφος 2 διαδικασία.

(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται από τους
αναθέτοντες φορείς στην Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά
μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του
Παραρτήματος ΧΧ, σημείο 3, είτε με άλλα μέσα.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42
και 43 δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημο-
σίευσης του παραρτήματος ΧΧ σημείο 1 στοιχεία α) και β).

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζονται και απο-
στέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτο-
μέρειες διαβίβασης του παραρτήματος ΧΧ σημείο 3, δημοσιεύονται το
πολύ πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις οι οποίες δεν αποστέλλονται με
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβί-
βασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3, δημοσιεύονται
εντός 12 ημερών το αργότερο μετά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατ' αίτηση του αναθέτοντος φορέα, οι
προκηρύξεις διαγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 42 παράγραφος
1 στοιχείο γ) δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών, εφόσον η προκήρυξη
έχει αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία.

(4) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται αναλυτικά σε
επίσημη γλώσσα της Κοινότητας την οποία έχει επιλέξει ο αναθέτων
φορέας και αυθεντικό θεωρείται μόνο το πρωτότυπο κείμενο που δημο-
σιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοι-
χείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δημοσιεύεται και στις λοιπές
επίσημες γλώσσες.

Η δαπάνη της δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων από
την Επιτροπή βαρύνει την Κοινότητα.
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(5) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχόμενό τους δεν
μπορούν να δημοσιοποιούνται πριν από την ημερομηνία αποστολής
τους στην Επιτροπή.

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επί-
πεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που
περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται
στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με
το άρθρο 41 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο και πρέπει να αναφέρουν την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή γνωστοποίησης στην Επι-
τροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».

Οι ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται
στο «προφίλ αγοραστή» πριν να αποσταλεί στην Επιτροπή η γνωστο-
ποίηση που ανακοινώνει τη δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή· πρέπει
να αναφέρουν την ημερομηνία της εν λόγω αποστολής.

(6) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση
να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων και γνω-
στοποιήσεων.

(7) Η Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της δημο-
σίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερο-
μηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη
της δημοσίευσης.

(8) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 7, προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για τις οποίες
δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τμήμα 2

Προθεσμίες

Άρθρο 45

Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής
των προσφορών

(1) Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφο-
ρών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν
υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται
για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων
προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των
προσφορών είναι 52 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προ-
κήρυξης.

(3) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμά-
τευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθες
διατάξεις:

α) η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, έπειτα
από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παράγρα-
φος 1 στοιχείο γ) ή πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα δυνάμει του
άρθρου 47 παράγραφος 3, ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα
επτά τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προ-
κήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από είκοσι δύο ημέρες, εάν η προκήρυξη αποστέλ-
λεται για δημοσίευση με άλλα μέσα εκτός των ηλεκτρονικών ή της
τηλεομοιοτυπίας, και σε δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον, εάν η προ-
κήρυξη αποστέλλεται με αυτά τα μέσα·

β) η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με
κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων
που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους
ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών
τους·

2004L0017— EL — 01.01.2010 — 010.001— 50



▼B

γ) όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την
προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ορίζει
προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε είκοσι τέσσε-
ρις τουλάχιστον ημέρες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από δέκα ημέρες, από την ημερομηνία της πρόσκλησης
για υποβολή προσφοράς.

(4) Εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει το άρθρο 41 παράγραφος 1, που
αναφέρεται στο παράρτημα ΧΧ, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα,
τριάντα έξι ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από είκοσι δύο ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης.

Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες είναι αποδεκτές, υπό την προϋπό-
θεση ότι η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις
πληροφορίες που απαιτεί το παράρτημα XV A μέρος Ι, όλες τις πλη-
ροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα XV Α μέρος ΙΙ, εφόσον
υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης,
και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός
ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο ημερών και ενός μέγιστου διαστή-
ματος δώδεκα μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκή-
ρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42 παράγραφος
1 στοιχείο γ).

(5) Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και απο-
στέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτο-
μέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3, οι
προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στις κλειστές διαδι-
κασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και παραλαβής των
προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντομεύονται
κατά επτά ημέρες.

(6) Εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της
παραγράφου 3 στοιχείο β), η προθεσμία είναι δυνατόν να συντομεύεται
κατά πέντε ακόμη ημέρες για την παραλαβή των προσφορών στις ανοι-
κτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με δια-
πραγμάτευση, εφόσον ο αναθέτων φορέας παρέχει απρόσκοπτη και
πλήρη απευθείας πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υπο-
χρεώσεων και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ήδη από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρ-
ξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ. Η προκήρυξη
πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν
λόγω τεκμηρίωση.

(7) Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συν-
τμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί,
σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία απο-
στολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αποστέλλεται με
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο, το σωρευτικό αποτέλεσμα
των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν
μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παρα-
λαβή των προσφορών μικρότερη από είκοσι δύο ημέρες από την ημε-
ρομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

(8) Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται
στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να
καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής,
μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παρά-
γραφος 1 στοιχείο γ) ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυνάμει
του άρθρου 47 παράγραφος 3.

2004L0017— EL — 01.01.2010 — 010.001— 51



▼B

Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το
σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παρα-
γράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός εάν έχει
ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της παραγράφου 3 στοι-
χείο β), να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών
μικρότερη από δέκα ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρό-
σκλησης υποβολής προσφορών.

(9) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα της σύμβασης και τα
συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες, μολονότι ζητήθηκαν σε
εύθετο χρόνο, δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται
στα άρθρα 46 και 47 ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να καταρτι-
σθούν παρά μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση
των εγγράφων που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών πρέπει να παρατείνεται, εκτός εάν
πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί με κοινή συμφωνία βάσει της
παραγράφου 3, στοιχείο β), έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς να είναι ενήμεροι όλων των πληροφοριών που είναι απα-
ραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.

(10) Στο παράρτημα ΧΧΙΙ, παρατίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας
των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 46

Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και
συμπληρωματικές πληροφορίες

(1) Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν προ-
σφέρουν, με ηλεκτρονικό μέσο και σύμφωνα με το άρθρο 45, παρά-
γραφος 6, απρόσκοπτη, και πλήρη, άμεση πρόσβαση στο κείμενο της
συγγραφής υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, η
συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλο-
νται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι ημερών από την παραλαβή
της αίτησης, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί εμπροθέσμως πριν από την
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

(2) Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες για τη συγγραφή υποχρεώσεων παρέχονται από
τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες έξι ημέρες το αργό-
τερο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

Άρθρο 47

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης

(1) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης,
οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλε-
γέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή να συμμετά-
σχουν σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περι-
λαμβάνει:

— είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων και όλων των συμ-
πληρωματικών εγγράφων,

— είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων
και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση,
όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα
με το άρθρο 45 παράγραφος 6.

(2) Όταν φορέας άλλος από τον αναθέτοντα φορέα που είναι υπεύ-
θυνος για τη διαδικασία ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή
υποχρεώσεων ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, η πρόσκληση
διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να
ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα εν λόγω έγγραφα και,
ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωμής του
ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγρά-
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φων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικο-
νομικούς φορείς αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησής τους.

(3) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υπο-
χρεώσεων ή τα συμπληρωματικά έγγραφα, γνωστοποιούνται από τους
αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αργότερο έξι ημέρες
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή
των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.

(4) Επιπλέον, η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) κατά περίπτωση, τη λήξη της προθεσμίας για την αίτηση συμπλη-
ρωματικών εγγράφων καθώς και το ποσό και τον τρόπο πληρωμής
του ποσού που πρέπει, ενδεχομένως, να καταβληθεί για τη λήψη
των εγγράφων·

β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών,
τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή
τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν·

γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει δημοσιευθεί
ήδη·

δ) μνεία των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυναφθούν·

ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης όταν δεν περιλαμβάνονται
στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής που χρη-
σιμεύει ως μέσο έναρξης διαγωνισμού·

στ) τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή,
ενδεχομένως, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτη-
ρίων, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη δια-
γωνισμού, στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλο-
γής ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.

(5) Όταν η έναρξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες φορείς καλούν εκ των υστέρων
όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να
αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων σε δια-
πραγμάτευση.

Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφο-
ρίες:

α) φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων
προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, ει δυνατόν, την
εκτιμώμενη προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν
λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως· εάν πρόκειται για ανανεώσιμες
συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, την κατά προσέγ-
γιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγω-
νισμών για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·

β) χαρακτήρας της διαδικασίας: κλειστή ή με διαπραγμάτευση·

γ) ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης
των προμηθειών, της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των
υπηρεσιών·

δ) διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση
των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν πρόσκληση για υπο-
βολή προσφοράς καθώς και γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει
να συντάσσονται·

ε) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει τη σύμ-
βαση και να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους ενδια-
φερομένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα
έγγραφα·

στ) όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικές
εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς
φορείς·
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ζ) ύψος και λεπτομέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού το οποίο
απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης·

η) είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση
ή μίσθωση-πώληση ή συνδυασμός των ανωτέρω συμβάσεων και

θ) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, ενδεχο-
μένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας, σε περίπτωση
που δεν περιλαμβάνονται στην ενδεικτική προκήρυξη ή στη συγ-
γραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών
ή προς διαπραγμάτευση.

Τμήμα 3

Επικοινωνίες και ενημέρωση

Άρθρο 48

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

(1) Όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών
που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο δύνανται, κατ' επιλογή του ανα-
θέτοντος φορέα, να πραγματοποιούνται με επιστολή, με τηλεομοιοτυ-
πία, με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, με το
τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην
παράγραφο 6 ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.

(2) Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό
και, συνεπώς, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών
φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.

(3) Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση πλη-
ροφοριών λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να διαφυλάσσονται η ακε-
ραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των
αιτήσεων συμμετοχής και προκειμένου οι αναθέτοντες φορείς να λαμ-
βάνουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για
την υποβολή τους.

(4) Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκ-
τρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει να
μην δημιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς διαθέσιμα και συμ-
βατά σε σχέση με τις εν γένει χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των
πληροφοριών και των επικοινωνιών.

(5) Στη διαβίβαση και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής
προσφορών και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής αιτήσεων
συμμετοχής, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρού-
νται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμε-
τοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι
προσιτές στους ενδιαφερομένους· επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρο-
νικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει
να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΧΙV·

β) τα κράτη μέλη μπορούν, τηρώντας το άρθρο 5 της οδηγίας
1999/93/ΕΚ, να απαιτούν οι ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύο-
νται από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 του ανωτέρω άρθρου·

γ) τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν συστήματα
εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των
υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών·

δ) οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσμεύονται ώστε εάν τα έγγραφα,
πιστοποιητικά ή δηλώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγρα-
φοι 2 και 3, και στα άρθρα 53 και 54, δεν είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή, να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθε-
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σμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των
αιτήσεων συμμετοχής.

(6) Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής εφαρμόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες:

α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημόσιων
συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά·

β) όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να
αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας
που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους·

γ) οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν οι αιτήσεις συμμετοχής
που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρο-
μικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι ανα-
γκαίο ως νόμιμη απόδειξη· η απαίτηση αυτή καθώς και η προθεσμία
για την αποστολή της επιβεβαίωσης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά
μέσα,πρέπει να επισημαίνονται από τον αναθέτοντα φορέα στην
προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού ή
στην πρόσκληση που αναφέρει το άρθρο 47 παράγραφος 5.

Άρθρο 49

Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των
προσφερόντων

(1) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν,
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που
λαμβάνουν για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ή την ανάθεση της σύμ-
βασης ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μη συνάψουν συμφω-
νία-πλαίσιο ή να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε δια-
γωνισμός ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην εφαρμόσουν δυνα-
μικό σύστημα αγορών· οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται γραπτώς
εφόσον υποβληθεί αίτηση, προς το σκοπό αυτό, στους αναθέτοντες
φορείς.

(2) Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες
φορείς γνωστοποιούν, το συντομότερο δυνατό:

— σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υπο-
ψηφιότητάς του,

— σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα τους λόγους για την απόρριψη
της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 34 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και την απόφασή τους
για την μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμή-
θειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί από-
δοσης ή λειτουργίας,

— σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα
χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προ-
σφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων
μερών στη συμφωνία-πλαίσιο.

Οι σχετικές προθεσμίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαί-
νουν τις 15 ημέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης.

Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να μη γνω-
στοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμ-
βασης ή τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο ή την ένταξη σε δυναμικό
σύστημα αγορών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον η
κοινολόγηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα
ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε νόμιμα εμπορικά
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων, συμπεριλαμ-
βανομένων εκείνων του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η
σύμβαση, ή θα μπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού
μεταξύ οικονομικών φορέων.
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(3) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα
προεπιλογής ενημερώνουν τους αιτούντες ως προς την απόφαση που
λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός εύλογης προθεσμίας.

Εάν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαιτείται διάστημα
άνω του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο ανα-
θέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, μέσα σε δύο μήνες από την
κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προ-
θεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορ-
ριφθεί η αίτησή του.

(4) Οι αιτούντες η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται
πρέπει να ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, και, εν πάση περι-
πτώσει, εντός δεκαπέντε ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της
απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρ-
ριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα
κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα
προεπιλογής μπορούν να περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός
οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρια
προεπιλογής, που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2. Η πρόθεση
περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής πρέπει να κοινοποιείται εκ των
προτέρων γραπτώς στον οικονομικό φορέα, τουλάχιστον δεκαπέντε
ημέρες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την περάτωση
της διαδικασίας προεπιλογής, με μνεία του λόγου ή των λόγων που
οδήγησαν σε αυτήν.

Άρθρο 50

Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συμβάσεις που
έχουν συναφθεί

(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύμβαση, τις κατάλ-
ληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να
αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με:

α) την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέων και την ανά-
θεση των συμβάσεων·

β) την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνι-
σμού σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3·

γ) τη μη εφαρμογή των διατάξεων των κεφαλαίων III έως VI του
παρόντος τίτλου δυνάμει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο
κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου Ι και το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος τίτλου.

Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την
τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται
με ηλεκτρονικά μέσα.

(2) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατηρούνται επί τέσσερα του-
λάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ούτως ώστε,
κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να παρέχει
στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαραίτητες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Διεξαγωγή της διαδικασίας

Άρθρο 51

Γενικές διατάξεις

(1) Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων στις διαδι-
κασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων:

α) οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια
αποκλεισμού των προσφερόντων ή των υποψηφίων σύμφωνα με
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το άρθρο 54, παράγραφοι 1, 2 ή 4, αποκλείουν τους οικονομικούς
φορείς που ανταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και κριτήρια·

β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους σύμφωνα με
τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει
του άρθρου 54·

γ) στις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με προκήρυξη
διαγωνισμού, περιορίζουν, ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέ-
ντων δυνάμει των στοιχείων α) και β) υποψηφίων, σύμφωνα με το
άρθρο 54.

(2) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη
για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των
συμμετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για ειδικές συμβά-
σεις που αποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι
αναθέτοντες φορείς:

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

β) εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν τις κλει-
στές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες στους εν λόγω οικονομικούς
φορείς.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα των προσφορών
που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς τους κανόνες
και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη
σύμβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 55 και 57.

Τμήμα 1

Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή

Άρθρο 52

Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή
χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις

δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία

(1) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, όταν επιλέγουν τους συμμε-
τέχοντες σε μια διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση, όταν λαμβά-
νουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν
τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:

α) να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς
όρους σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν θα τους
επέβαλαν σε άλλους·

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

(2) Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από
ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα ποιοτικής εξασφάλισης, οι αναθέτοντες
φορείς παραπέμπουν σε συστήματα ποιοτικής εξασφάλισης που βασίζο-
νται στις σχετικές σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από
οργανισμούς που ακολουθούν τις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων πιστο-
ποίησης.

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από
οργανισμούς εδρεύοντες στα άλλα κράτη μέλη. Αποδέχονται επίσης
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της
ποιότητας εκ μέρους των οικονομικών φορέων.

(3) Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο σε ενδεδειγμέ-
νες περιπτώσεις, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν, προκει-
μένου να ελέγχουν την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα, την
αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενδέχεται να εφαρ-
μόσει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Στις
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περιπτώσεις αυτές, όταν οι αναθέτοντες φορείς ζητούν την υποβολή
πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με
τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρό-
τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέμπουν στο EMAS ή στα πρό-
τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρω-
παϊκά ή διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από οργανισμούς που
τηρούν την κοινοτική νομοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
τα οποία αφορούν την πιστοποίηση.

Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, δέχονται και
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα περιβαλλοντικής δια-
χείρισης εκ μέρους των οικονομικών φορέων.

Άρθρο 53

Συστήματα προεπιλογής

(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να θεσπί-
ζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των οικονομικών
φορέων.

Οι φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπι-
λογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υπο-
βάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή.

(2) Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν
να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής.

Η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και
κανόνων προεπιλογής που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα.

Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγρα-
φές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34. Τα κριτήρια και κανόνες
είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται, εάν παρίσταται ανάγκη.

(3) Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού
που απαριθμούνται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά.

Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια
του άρθρου 2 παράγραφος 1, στοιχείο α), τα εν λόγω κριτήρια και
κανόνες περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται
στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

(4) Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοι-
κονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε αυτός ο οικονομικός
φορέας μπορεί, ενδεχομένως, να κάνει χρήση των ικανοτήτων άλλων
φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων
μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει
να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά
καθ' όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την
παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων.

Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που ανα-
φέρεται στο άρθρο 11 μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμ-
μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

(5) Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές
και/ή επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, αυτός μπορεί,
ενδεχομένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρ-
τήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και
των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει
στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ' όλη την
περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την παρουσίαση
εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον
οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα.
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Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που ανα-
φέρεται στο άρθρο 11 μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμ-
μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

(6) Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 παρέχονται, κατ' αίτηση, στους ενδιαφερόμενους οικονο-
μικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και κανόνων
ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμέ-
νων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του,
ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες
των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.

(7) Τηρείται μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων· το
μητρώο αυτό μπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τα είδη
των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.

(8) Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχειρίζονται
σύστημα προεπιλογής, τηρούν ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 41 παρά-
γραφος 3 σχετικά με τις προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προε-
πιλογής, του άρθρου 49 παράγραφοι 3, 4 και 5 σχετικά με την ενημέ-
ρωση των οικονομικών φορέων που έχουν ζητήσει προεπιλογή, του
άρθρου 51 παράγραφος 2 σχετικά με την επιλογή συμμετεχόντων,
όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη
για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και, τελικά, τις διατάξεις
του άρθρου 52 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά
τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και
τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία.

(9) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού γίνεται με προκήρυξη για την
ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι προσφέροντες σε κλειστή διαδικα-
σία ή οι συμμετέχοντες σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται
μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου
συστήματος.

Άρθρο 54

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

(1) Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής σε
ανοικτή διαδικασία ενεργούν σύμφωνα με αντικειμενικούς κανόνες
και κριτήρια που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών
φορέων.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους για
κλειστή διαδικασία ή για διαδικασία με διαπραγμάτευση, προβαίνουν
στην επιλογή σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες που
έχουν ορίσει και που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομι-
κών φορέων.

(3) Στις κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
τα κριτήρια είναι δυνατόν να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του
αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων στο επίπεδο
που επιβάλλει η εξισορρόπηση μεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και των μέσων που απαιτούνται
για τη διεξαγωγή της. Ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει
οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς
ανταγωνισμού.

(4) Τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να
περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο
45 της οδηγίας 2003/18/ΕΚ για τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται σχετικά.

Όταν ο αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κριτήρια που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τα κριτήρια
αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδη-
γίας 2003/18/ΕΚ.
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(5) Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα
του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις
ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας
άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέ-
σεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή,
πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απαραί-
τητα μέσα, π.χ. με την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των
εν λόγω φορέων.

Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που ανα-
φέρεται στο άρθρο 11, μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμ-
μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

(6) Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί,
οσάκις ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της
ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφι-
στάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περί-
πτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει,
για την εκτέλεση της σύμβασης, τα απαραίτητα μέσα, π.χ. με την
παρουσίαση εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέ-
σουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα.

Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που ανα-
φέρεται στο άρθρο 11, μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμ-
μετεχόντων στις κοινοπραξίες ή άλλων φορέων.

Τμήμα 2

Ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 55

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

(1) Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών,
τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν συμ-
βάσεις, είναι:

α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, διάφορα
κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημό-
σιας σύμβασης, όπως η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το
κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα του κόστους, η ποιότητα, τα
αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρα-
κτηριστικά, η τεχνική αξία, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η
τεχνική συνδρομή, οι δεσμεύσεις όσον αφορά τα ανταλλακτικά, την
ασφάλεια των προμηθειών και την τιμή, είτε

β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου, στην προ-
βλεπόμενη στην παράγραφο 1 στοιχείο α) περίπτωση ο αναθέτων
φορέας επισημαίνει το σχετικό βάρος που αποδίδει σε καθένα από τα
επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς.

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

Όταν, κατά τη γνώμη του αναθέτοντος φορέα, είναι αδύνατη η στάθ-
μιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, ο αναθέτων φορέας
επισημαίνει τα κριτήρια με τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας που
τους αποδίδεται.
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Αυτή η σχετική στάθμιση ή η σειρά σπουδαιότητας αναφέρονται, ανά-
λογα με την περίπτωση, στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο
έναρξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 5, στην πρόσκληση υπο-
βολής προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις ή στη συγγραφή
υποχρεώσεων.

Άρθρο 56

Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα για τους
αναθέτοντες φορείς να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς.

(2) Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, με
προηγούμενο διαγωνισμό, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασί-
ζουν ότι, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, διεξάγεται
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης
μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια.

Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρη-
σιμοποιείται κατά τον νέο διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβά-
σεων, στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει
το άρθρο 15.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά:

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

β) είτε τις τιμές και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που
επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση
ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη που χρη-
σιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού.

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πλη-
ροφορίες:

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι
προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε
αριθμούς ή ποσοστά·

β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται,
όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου
της σύμβασης·

γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά
τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και τη χρονική
στιγμή που, ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεσή τους·

δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρο-
νικού πλειστηριασμού·

ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβά-
λουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι
οποίες, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών·

στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό
σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύνδεσης.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό πλει-
στηριασμό, διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών
σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης
και με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.
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Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές
καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλ-
λουν νέες τιμές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλ-
ληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρη-
σιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία
και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονι-
κός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές
φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει
προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστο-
λής των προσκλήσεων.

(5) Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της
πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η
οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο
55 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου
καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατά-
ταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές και/ή τις νέες
αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του
κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέ-
ρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται η στάθ-
μιση αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώ-
σεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες ψαλίδες πρέπει να εκφράζονται εκ
των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να
προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προ-
σφορά.

(6) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέρο-
ντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον τη δυνατό-
τητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους.
Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με
άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό επισημαί-
νεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή,
να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του
πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γνωστο-
ποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των δια-
φόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

(7) Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηρια-
σμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

α) επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό,
την ημερομηνία και την ώρα λήξεως της διαδικασίας που έχουν
ήδη καθορισθεί·

β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν, στην
πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα
τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού
περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό·

γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρό-
σκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιη-
θεί.

Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρο-
νικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το στοιχείο γ), ενδεχομένως σε συν-
δυασμό με το στοιχείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηρια-
σμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

(8) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι ανα-
θέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 55,
βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
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(9) Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να χρησιμοποιούν τον ηλεκ-
τρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει,
να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στη δημοσίευση
της προκήρυξης του διαγωνισμού και προσδιορίσθηκε στη συγγραφή
υποχρεώσεων.

Άρθρο 57

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

(1) Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, ο αναθέτων φορέας, πριν να
απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τα
συστατικά στοιχεία των προσφορών, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:

α) την οικονομία της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατα-
σκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών·

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθή-
κες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, την
προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·

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

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής·

ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

(2) Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέρο-
ντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογη-
τικών.

(3) Εφόσον ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέ-
ροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον
λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εάν αυτός
δεν μπορέσει να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσ-
σει ο αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα
πλαίσια. Όταν ο αναθέτων φορέας απορρίπτει μια προσφορά υπό τις
συνθήκες αυτές ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Τμήμα 3

Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών και
σχεσεις με τις χώρες αυτές

Άρθρο 58

Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών

(1) Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν προϊό-
ντα, καταγωγής τρίτων χωρών, με τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει
συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει
αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων στις
αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών της έναντι τρίτων
χωρών.
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(2) Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης
προμηθειών μπορεί να απορρίπτεται όταν το μέρος των προϊόντων,
καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για
τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), υπερβαίνει το 50 %
της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προ-
σφορά. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που
χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεω-
ρούνται ως προϊόντα.

(3) Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισ-
σότερων προσφορών που είναι ισοδύναμες σύμφωνα με τα κριτήρια
ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 55, προτιμάται η προσφορά
που δεν μπορεί να απορριφθεί κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το
ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς
του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το
3 %.

Ωστόσο, δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του πρώτου
εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να
αποκτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα
του ήδη υφισταμένου υλικού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατό-
τητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσα-
νάλογες δαπάνες.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμένου να καθορι-
σθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπε-
ται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις
οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα των διατάξεων της παρούσας οδη-
γίας με απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(5) Η Επιτροπή διαβιβάζει κατ' έτος στο Συμβούλιο, αρχής γενομέ-
νης από το δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους μετά τη θέση σε ισχύ
της παρούσας οδηγίας, έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο στις
πολυμερείς ή διμερείς διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των επιχει-
ρήσεων της Κοινότητας στις αγορές των τρίτων χωρών στους τομείς
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, σχετικά με τα τυχόν απο-
τελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων και σχετικά με την πρακτική
εφαρμογή όλων των συναφθεισών συμφωνιών.

Βάσει των εξελίξεων αυτών, το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, με ειδική πλειοψηφία και μετά από
πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 59

Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

(1) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις τυχόν γενικού
χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις
τους, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην προσπάθειά τους να
εξασφαλίσουν την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες
χώρες.

(2) Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, πριν από τις
31 Δεκεμβρίου 2005, και, στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα,
σχετικά με το άνοιγμα των συμβάσεων υπηρεσιών στις τρίτες χώρες
καθώς και σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις χώρες
αυτές για το εν λόγω θέμα, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
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(3) Η Επιτροπή όταν διαπιστώνει, είτε με βάση τις εκθέσεις που
ορίζονται στην παράγραφο 2 είτε με βάση άλλα στοιχεία, ότι μια
τρίτη χώρα, όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών:

α) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της Κοινότητας πραγματική πρό-
σβαση αντίστοιχη με εκείνη που εξασφαλίζει η Κοινότητα στους
προμηθευτές αυτών των τρίτων χωρών·

β) δεν εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις της Κοινότητας το ευεργέτημα της
εθνικής μεταχείρισης ή τις ίδιες δυνατότητες ανταγωνισμού με τις
εθνικές επιχειρήσεις, ή

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

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

(4) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις τυχόν δυσχέ-
ρειες που συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις τους, εκ του νόμου
ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση των
διεθνών διατάξεων εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο παράρτημα
ΧΧΙΙΙ στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων
σε τρίτες χώρες

(5) Υπό τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, η
Επιτροπή, μπορεί ανά πάσα στιγμή, να προτείνει στο Συμβούλιο να
εκδώσει απόφαση για την αναστολή ή τον περιορισμό, για περίοδο
που ορίζεται στην απόφαση, της ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών
στις επιχειρήσεις:

α) που υπόκεινται στο δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας·

β) που συνδέονται με τις επιχειρήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α), η
έδρα των οποίων βρίσκεται στην Κοινότητα αλλά δεν έχουν άμεση
και πραγματική σχέση με την οικονομία κράτους μέλους·

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

Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το συντομότερο δυνα-
τόν.

Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τα μέτρα αυτά είτε με δική της πρω-
τοβουλία είτε κατ' αίτηση κράτους μέλους.

(6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώ-
σεων της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στο πλαί-
σιο του ΠΟΕ.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 60

Γενική διάταξη

(1) Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών
θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και
με τα άρθρα 61 και 63 έως 66 και τίθενται στη διάθεση όλων των
ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν μπο-
ρεί να περιορίζεται:

α) στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας κράτους μέλους·
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β) από το γεγονός ότι, βάσει του δικαίου του κράτους μέλους στο
οποίο διοργανώνεται ο διαγωνισμός μελετών, οι συμμετέχοντες θα
έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 61

Κατώτατα όρια

(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που
διοργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρε-
σιών, η εκτιμώμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ, ισούται με ή υπερ-
βαίνει τα ►M10 387 000 ευρώ ◄. Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ
της σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων
βραβείων συμμετοχής και/ή πληρωμής ποσών στους συμμετέχοντες.

(2) Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνι-
σμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμ-
μετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους
συμμετέχοντες, ισούται με ή υπερβαίνει τα ►M10 387 000 ευρώ ◄.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «κατώτατο όριο»
νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, συμπερι-
λαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της σύμβασης υπη-
ρεσιών, η οποία μπορεί να ανατίθεται εκ των υστέρων δυνάμει του
άρθρου 40 παράγραφος 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν έχει απο-
κλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού.

Άρθρο 62

Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται

Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται:

1. στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συν-
θήκες που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21 και 22 για τις συμβάσεις
υπηρεσιών,

2. στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για την άσκηση,
στο οικείο κράτος μέλος, μιας δραστηριότητας για την οποία το
άρθρο 30 παράγραφος 1 έχει κριθεί εφαρμοστέο με απόφαση της
Επιτροπής ή θεωρείται ότι εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο
4 δεύτερο ή τρίτο εδάφιο ή την παράγραφο 5 τέταρτο εδάφιο του εν
λόγω άρθρου.

Άρθρο 63

Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

(1) Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν διαγωνι-
σμό μελετών, τον διοργανώνουν μέσω προκήρυξης. Οι αναθέτοντες
φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό, ανακοινώνουν τα αποτελέ-
σματά του με γνωστοποίηση. Η προκήρυξη διαγωνισμού περιλαμβάνει
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XVΙΙΙ και η γνωστο-
ποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XIX, σε σχήμα τυπο-
ποιημένου εντύπου που εκδίδει η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 68 παράγραφος 2.

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζε-
ται στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη του
διαγωνισμού και υπό τους όρους που καθορίzει η Επιτροπή, με τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2. Εν προκει-
μένω, η Επιτροπή σέβεται τις τυχόν ευαίσθητες εμπορικές πτυχές που
ενδέχεται να επισημάνουν οι αναθέτοντες φορείς όταν διαβιβάζουν τις
πληροφορίες αυτές, όσον αφορά τον αριθμό των μελετών ή σχεδίων
που έχουν παραληφθεί, την ταυτότητα των οικονομικών φορέων και τις
προσφερόμενες τιμές.
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(2) Το άρθρο 44 παράγραφοι 2 έως 8 εφαρμόζονται και στις προκη-
ρύξεις και γνωστοποιήσεις σχετικά με διαγωνισμούς μελετών.

Άρθρο 64

Μέσα επικοινωνίας

(1) Σε κάθε επικοινωνία σχετικά με διαγωνισμούς εφαρμόζεται το
άρθρο 48 παράγραφοι 1, 2 και 4.

(2) Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών
πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η
ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των πληροφοριών που δια-
βιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η
κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των σχεδίων και
μελετών μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για
την υποβολή τους.

(3) Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήματα ηλεκτρο-
νικής παραλαβής των σχεδίων και μελετών:

α) οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την
παρουσίαση των σχεδίων και μελετών με ηλεκτρονικό τρόπο
καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση
των ενδιαφερομένων· επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παρα-
λαβής των σχεδίων και μελετών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παραρτήματος XXIV·

β) τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν μηχανι-
σμούς εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέ-
δου των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχονται για αυτά τα
συστήματα.

Άρθρο 65

Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και
κριτική επιτροπή

(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών, οι αναθέτοντες φορείς
εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.

(2) Όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν περιορισμένο αριθμό συμ-
μετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και αμερόληπτα
κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υποψηφίων
που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών πρέπει
να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνι-
σμού.

(3) Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρό-
σωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών.
Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών να
διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο τουλάχι-
στον των μελών της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή
ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 66

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

(1) Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη των αποφά-
σεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υπο-
βάλλουν οι υποψήφιοι κατά τρόπο ανώνυμο και αποκλειστικά βάσει
των κριτηρίων που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
μελετών.
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(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί την κατάταξη των μελετών σε
πρακτικά τα οποία υπογράφουν τα μέλη της και στα οποία αναφέρονται
τα υπέρ και τα κατά κάθε μελέτης καθώς και τις παρατηρήσεις της και
ενδεχόμενα σημεία που πρέπει να διευκρινισθούν.

(4) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, εφόσον απαιτείται, να απα-
ντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρήσει στα πρακτικά της
η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οιουδήποτε στοιχείου της μελέτης.

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

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

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67

Στατιστικές υποχρεώσεις

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή
κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικα-
σία του άρθρου 68 παράγραφος 2, στατιστική κατάσταση σχετικά με το
συνολικό ύψος, κατανεμημένο κατά κράτη μέλη και κατά κατηγορίες
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως Χ, των συν-
αφθεισών συμβάσεων αξίας μικρότερης από τα όρια του άρθρου 16
αλλά οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν τα όρια αυτά, θα καλύπτονταν από
την παρούσα οδηγία.

(2) Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέ-
ρονται τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, V, IX και X, τα κράτη μέλη μεριμνούν,
σύμφωνα με ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου
68, παράγραφος 2, ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή στατιστική
κατάσταση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο στις 31 Οκτω-
βρίου 2004 για το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31
Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην κατάσταση αυτή, περιλαμβάνονται τα
στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμο-
γής της συμφωνίας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν τις
πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπη-
ρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 8 του παραρτήματος
XVΙΙ A, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών οι οποίες απαριθμούνται στην
κατηγορία 5 του παραρτήματος XVII A των οποίων οι κλάσεις στο
CPV είναι αντίστοιχες με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 και
7526 ή τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVII B.

(3) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 καταρ-
τίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

α) για λόγους διοικητικής απλούστευσης, μπορούν να εξαιρούνται οι
συμβάσεις μικρότερης αξίας, εφόσον δεν θίγεται η χρησιμότητα των
στατιστικών·

β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχομένων πληροφο-
ριών.
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Άρθρο 68

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε με την
απόφαση 71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέ-
νων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ίδιας απόφασης.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 5 β), καθώς και
το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Οι προθεσμίες του άρθρου 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ), και παράγρα-
φος 4 στοιχεία β) και ε), της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζονται ως
προθεσμίες τεσσάρων, δύο και έξι εβδομάδων αντιστοίχως.

5. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6 και το άρθρο 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.

▼B

Άρθρο 69

Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων

(1) ►M8 Η Επιτροπή επανεξετάζει τα κατώτατα όρια, τα οποία καθο-
ρίζονται στο άρθρο 16, ανά διετία από τις 30ής Απριλίου 2004 και, τα
αναθεωρεί, αν χρειάζεται, όσον αφορά το δεύτερο εδάφιο. Τα μέτρα
αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρού-
σας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68 παράγραφος 4. Για λόγους
κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68 παράγραφος 5. ◄

Ο υπολογισμός της αξίας αυτών των κατώτατων ορίων βασίζεται στη
μέση ημερήσια τιμή του ευρώ, εκφραζόμενη σε ΕΤΔ, κατά την εικοσι-
τετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του
Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης, με ισχύ από 1ης Ιανουα-
ρίου. Η κατ' αυτόν τον τρόπο αναθεωρημένη αξία των κατώτατων
ορίων, εάν χρειασθεί, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω κατά προσέγγιση
χιλιάδας ευρώ σε σχέση με το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό
αυτό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των ισχυόντων κατώτα-
των ορίων που προβλέπονται στη συμφωνία, εκφραζομένων σε ΕΤΔ.

(2) ►M8 Συγχρόνως με τη διενέργεια της αναθεώρησης κατά την
παράγραφο 1, η Επιτροπή ευθυγραμμίζει τα κατώτατα όρια που προβλέπει
το άρθρο 61 (διαγωνισμοί μελετών) προς το αναθεωρημένο κατώτατο όριο
που ισχύει για τις συμβάσεις υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζο-
νται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παρα-
πέμπει το άρθρο 68 παράγραφος 4. Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 68, παράγραφος 5. ◄

H αντίστοιχη αξία των κατωτάτων ορίων που ορίζονται σύμφωνα με
την παράγραφο 1 στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών, τα οποία
δεν συμμετέχουν στη νομισματική ένωση, αναθεωρείται, κατ' αρχήν,
ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2004. Ο υπολογι-
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σμός αυτός της αντίστοιχης αξίας βασίζεται στη μέση ημερήσια τιμή
των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε ευρώ κατά την εικοσιτετρά-
μηνη χρονική περίοδο, η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγού-
στου που προηγείται της αναθεώρησης, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου.

(3) Τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο
1, η αντίστοιχη αξία τους στα εθνικά νομίσματα και τα ευθυγραμμισμένα
κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δημοσιεύονται από
την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές
του μηνός Νοεμβρίου που έπεται της αναθεώρησής τους.

▼M8

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις

1. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί, σύμφωνα με τη συμβουλευτική
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68 παράγραφος 2:

α) τις λεπτομέρειες διαβίβασης και δημοσίευσης στοιχείων που προβλέ-
πει το παράρτημα ΧΧ, λόγω της τεχνικής προόδου ή για διοικητι-
κούς λόγους·

β) τις λεπτομέρειες κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής, μετάφρασης,
συλλογής και διανομής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων κατά
τα άρθρα 41, 42, 43 και 63·

γ) χάριν απλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3, τις
λεπτομέρειες εφαρμογής και κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής,
μετάφρασης, συλλογής και διανομής των στατιστικών κατά το
άρθρο 67 παράγραφοι 1 και 2.

2. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον κατάλογο των αναθετόντων φορέων που απαριθμούνται στα
παραρτήματα Ι έως Χ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα κρι-
τήρια κατά τα άρθρα 2 έως 7·

β) τον τρόπο ειδικής παραπομπής σε συγκεκριμένες κλάσεις της ονο-
ματολογίας CPV στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις·

γ) τους αριθμούς αναφοράς της ονοματολογίας του παραρτήματος
ΧVΙΙ, εφόσον το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει το υλικό πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και τον τρόπο παραπομπής σε
συγκεκριμένες κλάσεις αυτής της ονοματολογίας στις προκηρύξεις
και γνωστοποιήσεις, εντός των κατηγοριών των υπηρεσιών που
απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα·

δ) τους αριθμούς αναφοράς της ονοματολογίας του παραρτήματος
ΧΙΙ, εφόσον το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρ-
μογής της παρούσας οδηγίας, και τον τρόπο παραπομπής σε συγκε-
κριμένες κλάσεις αυτής της ονοματολογίας στις προκηρύξεις και
γνωστοποιήσεις·

ε) το παράρτημα ΧΙ·

στ) τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων
ηλεκτρονικής παραλαβής κατά τα στοιχεία α), στ) και ζ) του
παραρτήματος XXIV·

ζ) τις τεχνικές λεπτομέρειες των μεθόδων υπολογισμού κατά το άρθρο
69 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 2 δεύτερο εδά-
φιο.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοι-
χείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68 παράγραφος
3. Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει
στη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 68 παρά-
γραφος 5.
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Άρθρο 71

Εφαρμογή της οδηγίας

(1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31ης Ιανουαρίυ 2006. Πληροφορούν
αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν συμπληρωματικής προθε-
σμίας διαρκείας έως 35 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας που προ-
βλέπεται στο πρώτο εδάφιο για την εφαρμογή των διατάξεων που είναι
αναγκαίες προς συμμόρφωση με το άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται
από τα κράτη μέλη.

Το άρθρο 30 εφαρμόζεται από τις 30ής Απρλίου 2004.

(2) Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 72

Μηχανισμοί παρακολούθησης

Σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης
Φεβρουαρίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι
λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών
και των τηλεπικοινωνιών (1), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρ-
μογή της παρούσας οδηγίας με αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και
διαφανείς μηχανισμούς.

Για το σκοπό αυτό, δύνανται, μεταξύ άλλων, να ορίζουν ή να συγκρο-
τούν ανεξάρτητο φορέα.

Άρθρο 73

Κατάργηση

Η οδηγία 93/38/ΕΟΚ καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων
των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο και εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα ΧΧV.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται στην
παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας
του παραρτήματος XXVΙ.

Άρθρο 74

Έναρξη ισχύος

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

Άρθρο 75

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της μεταφοράς ή διανομής αερίου ή
θερμότητας

Βέλγιο

— Distrigaz

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των
δραστηριοτήτων τους.

— Fluxys

Βουλγαρία

Φορείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια για την παραγωγή ή τη μεταφορά θερμότητας
δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр.107/09.12.2003):

— АЕЦ Козлодуй — ЕАД

— Брикел — ЕАД

— «Бул Еко Енергия» ЕООД

— «ГЕРРАД» АД

— Девен АД

— ТЕЦ «Марица 3» — АД

— «Топлина електроенергия газ екология» ООД

— Топлофикация Бургас — ЕАД

— Топлофикация Варна — ЕАД

— Топлофикация Велико Търново — ЕАД

— Топлофикация Враца — ЕАД

— Топлофикация Габрово — ЕАД

— Топлофикация Казанлък — ЕАД

— Топлофикация Лозница — ЕАД

— Топлофикация Перник — ЕАД

— ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

— Топлофикация Плевен — ЕАД

— Топлофикация Правец — ЕАД

— Топлофикация Разград — ЕАД

— Топлофикация Русе — ЕАД

— Топлофикация Сливен — ЕАД

— Топлофикация София — ЕАД

— Топлофикация Шумен — ЕАД

— Топлофикация Ямбол — ЕАД

Φορείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια για τη μεταφορά, διανομή και τη διάθεση στο
κοινό αερίου ή τον εφοδιασμό σε αέριο από τον τελικό προμηθευτή δυνάμει του
άρθρου 39 παράγραφος 1 του Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр.107/09.12.2003):

— Булгаргаз ЕАД

— Булгартрансгаз ЕАД

— Балкангаз 2000 АД

— Бургасгаз ЕАД

— Варнагаз АД
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— Велбъждгаз АД

— Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

— Газинженеринг ООД

— Газоснабдяване Асеновград АД

— Газоснабдяване Бургас ЕАД

— Газоснабдяване Враца ЕАД

— Газоснабдяване Нова Загора АД

— Газоснабдяване Нови Пазар АД

— Газоснабдяване Попово АД

— Газоснабдяване Първомай АД

— Газоснабдяване Разград АД

— Газоснабдяване Русе ЕАД

— Газоснабдяване Стара Загора ООД

— Добруджа газ АД

— Дунавгаз АД

— Каварна газ ООД

— Камено-газ ЕООД

— Кнежа газ ООД

— Кожухгаз АД

— Комекес АД

— Консорциум Варна Про Енерджи ООД

— Костинбродгаз ООД

— Ловечгаз 96 АД

— Монтанагаз АД

— Овергаз Инк. АД

— Павгаз АД

— Плевенгаз АД

— Правецгаз 1 АД

— Примагаз АД

— Промишлено газоснабдяване ООД

— Раховецгаз 96 АД

— Рилагаз АД

— Севлиевогаз-2000 АД

— Сигаз АД

— Ситигаз България АД

— Софиягаз ЕАД

— Трансгаз Енд Трейд АД

— Хебросгаз АД

— Централ газ АД

— Черноморска технологична компания АД

— Ямболгаз 92 АД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα του αερίου και τον
τομέα της θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α)
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και β) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροπο-
ποιήθηκε.

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— RWE Transgas Net, s.r.o.

— Pražská plynárenská, a.s.

— Severomoravská plynárenská, a.s.

— Plzeňská teplárenská, a.s.

— Pražská teplárenská a.s.

Δανία

— Φορείς που διανέμουν αέριο ή θερμότητα βάσει έγκρισης δυνάμει του
άρθρου 4 του lov om varmeforsyning, βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 347
της 17ης Ιουλίου 2005.

— Φορείς που μεταφέρουν αέριο βάσει άδειας δυνάμει του άρθρου 10 του lov
om naturgasforsyning, βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 1116 της 8ης Μαΐου
2006.

— Φορείς που μεταφέρουν αέριο βάσει έγκρισης δυνάμει του bekendtgørelse
nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport
af kulbrinter της 25ης Απριλίου 2006.

— Μεταφορά αερίου εκτελούμενη από την Energinet Danmark ή θυγατρικές
εταιρείες πλήρως ελεγχόμενες από την Energinet Danmark σύμφωνα με το
lov om Energinet Danmark § 2, stk. og 3, βλ. νόμο αριθ. 1384 της 20ης
Δεκεμβρίου 2004.

Γερμανία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις
οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις που παρέχουν ενέργεια
σε άλλες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύονται δίκτυο παροχής ενέργειας ή έχουν
δικαίωμα διάθεσης σε δίκτυο παροχής ενέργειας λόγω κυριότητας δυνάμει του
άρθρου 3 παράγραφος 18 του Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz) της 24ης Απριλίου 1998, όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006.

Εσθονία

— Επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του
νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του άρθρου
14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332).

— AS Kohtla-Järve Soojus·

— AS Kuressaare Soojus·

— AS Võru Soojus.

Ιρλανδία

— Bord Gáis Éireann

— Άλλοι φορείς που μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης της δραστηριότητας
της διανομής ή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Commission for Energy
Regulation δυνάμει των διατάξεων των Gas Acts 1976 έως 2002.

— Φορείς με άδεια χορηγηθείσα βάσει του Electricity Regulation Act 1999, οι
οποίοι ως φορείς εκμετάλλευσης μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρισμού («Combined Heat and Power Plants») δραστηριοποιούνται στη
διανομή θερμότητας.

Ελλάδα

— «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.», η οποία μεταφέρει και δια-
νέμει αέριο δυνάμει του νόμου 2364/95, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους
2528/97, 2593/98 και 2773/99.

— Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
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Ισπανία

— Enagas, S.A.

— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

— Gasoducto Al Andalus, S.A.

— Gasoducto de Extremadura, S.A.

— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

— Regasificadora del Noroeste, S.A.

— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

— Transportista Regional de Gas, S.A.

— Unión Fenosa de Gas, S.A.

— Bilbogas, S.A.

— Compañía Española de Gas, S.A.

— Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

— Distribuidora Regional de Gas, S.A.

— Donostigas, S.A.

— Gas Alicante, S.A.

— Gas Andalucía, S.A.

— Gas Aragón, S.A.

— Gas Asturias, S.A.

— Gas Castilla — La Mancha, S.A.

— Gas Directo, S.A.

— Gas Figueres, S.A.

— Gas Galicia SDG, S.A.

— Gas Hernani, S.A.

— Gas Natural de Cantabria, S.A.

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

— Gas Natural SDG, S.A.

— Gas Natural de Alava, S.A.

— Gas Natural de La Coruña, S.A.

— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

— Gas Navarra, S.A.

— Gas Pasaia, S.A.

— Gas Rioja, S.A.

— Gas y Servicios Mérida, S.L.

— Gesa Gas, S.A.

— Meridional de Gas, S.A.U.

— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

— Tolosa Gas, S.A.

Γαλλία

— Gaz de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Loi no46-628 sur
la nationalisation de l’électricité et du gaz της 8ης Απριλίου 1946, όπως
τροποποιήθηκε.

— GRT Gaz, φορέας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς αερίου.

— Φορείς διανομής αερίου που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Loi no46-628
sur la nationalisation de l’électricité et du gaz of 8 April 1946, όπως τροπο-
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ποιήθηκε. (εταιρείες διανομής μεικτής οικονομίας, régies ή παρόμοιες υπη-
ρεσίες αποτελούμενες από οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής
αυτοδιοίκησης) Παραδείγματα: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμό-
τητα.

Ιταλία

— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., που μεταφέρουν αέριο

— Φορείς διανομής αερίου που διέπονται από το κωδικοποιημένο κείμενο των
νόμων περί άμεσης ανάληψης του ελέγχου των δημόσιων υπηρεσιών από
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επαρχίες, που εγκρίθηκε από το
Regio Decreto αριθ. 2578 της 15ης Οκτωβρίου 1925 και από το D.P.R.
αριθ. 902 της 4ης Οκτωβρίου 1986 και από τα άρθρα 14 και 15 του Decreto
Legislativo αριθ. 164 της 23ης Μαΐου 2000

— Φορείς που διανέμουν θερμότητα στο κοινό, κατά τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 10 του νόμου αριθ. 308 της 29ης Μαΐου 1982 — Norme sul conte-
nimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idro-
carburi.

— Οργανισμοί τοπικοί αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα
στο κοινό.

— Società di trasporto regionale, της οποίας το τιμολόγιο έχει εγκριθεί από την
Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

Κύπρος

Λετονία

— Akciju sabiedrība «Latvijas gāze».

— Δημόσιοι φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν θερμό-
τητα στο κοινό.

Λιθουανία

— Akcinė bendrovė «Lietuvos dujos»

— Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου
περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφη-
μερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητα
μεταφοράς, διανομής ή προμήθειας αερίου δυνάμει του νόμου περί φυσικού
αερίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 89-2743,
2000· αριθ. 43-1626, 2007)

— Φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί
δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητα παροχής
θερμότητας δυνάμει του νόμου περί θερμότητας της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 51-2254, 2003, αριθ. 130-5259,
2007).

Λουξεμβούργο

— Société de transport de gaz SOTEG S.A.

— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

— Service industriel de la Ville de Dudelange.

— Service industriel de la Ville de Luxembourg.

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμό-
τητα.

Ουγγαρία

— Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει των άρθρων 162-163 του
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και βάσει άδειας δυνάμει του
2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.
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— Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα δυνάμει των άρθρων 162-
163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και βάσει άδειας
δυνάμει του 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Μάλτα

— Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Κάτω Χώρες

— Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο βάσει άδειας (vergun-
ning) χορηγούμενης από τις δημοτικές αρχές δυνάμει του Gemeentewet. Για
παράδειγμα: NV Nederlandse Gasunie

— Δημοτικές ή επαρχιακές αρχές που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει
του Gemeentewet και του Provinciewet.

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμό-
τητα στο κοινό.

Αυστρία

— Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής αερίου δυνάμει του Energiewirtsc-
haftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451-1935 ή του Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I
No 121/2000, όπως τροποποιήθηκε.

— Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής θερμότητας δυνάμει του Gewerbeor-
dnung, BGBl. No 194/1994, όπως τροποποιήθηκε.

Πολωνία

Ενεργειακές εταιρείες κατά την έννοια του ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

— Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

— Europol Gaz S.A Warszawa

— Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

— Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

— Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

— Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

— Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

— Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

— OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

— Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

— Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o, o.

— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

— Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

— Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

— Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

— Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

— Elektrociepłownia Zabrze S.A.

— Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Πορτογαλία

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει των εξής:
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— Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios
gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural
(SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural·

— Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais
relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime
jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades.

Ρουμανία

— «Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaş»

— SC Distrigaz Sud SA

— E. ON Gaz România SA

— E.ON Gaz Distribuţie SA — Societăţi de distribuţie locală

Σλοβενία

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει του Energetski zakon (Ura-
dni list RS, 79/99) και φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα δυνάμει
αποφάσεων των δήμων:

Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

5226406 Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O.O. 1000 Ljubljana

5796245 Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D.O.O.
Piran

6330 Piran — Pirano

5926823 Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice 4270 Jesenice

1954288 Geoplin Plinovodi D.O.O. 1000 Ljubljana

5034477 Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Ener-
gentov, Trgovino In Storitve D.D.

2000 Maribor

5705754 Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem 2390 Ravne Na Koroškem

5789656 Javno Podjetje Plinovod Sevnica 8290 Sevnica

5865379 Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O.
Ljubljana

1000 Ljubljana

5872928 Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O. 6000 Koper — Capodistria

5914531 Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O. 3000 Celje

5015731 Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O. 1420 Trbovlje

5067936 Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota 9000 Murska Sobota

5067804 Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O. 1330 Kočevje

1574558 Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šempeter Pri
Gorici

5290 Šempeter Pri Gorici

1616846 Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O. 4205 Preddvor

5107199 Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor 2000 Maribor

5231787 Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O. 5000 Nova Gorica
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Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

5433215 Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne
Energije D.O.O.

4228 Železniki

5545897 Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proizvodnjo, Distribu-
cijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

1430 Hrastnik

5615402 Spitt D.O.O. Zreče 3214 Zreče

5678170 Energetika Nazarje D.O.O. 3331 Nazarje

5967678 Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo
In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

3331 Nazarje

5075556 Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja
Loka

4220 Škofja Loka

5222109 Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih
Dejavnosti D.O.O.

3320 Velenje

5072107 Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O. 2380 Slovenj Gradec

5073162 Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In
Druge Storitve, D.O.O.

2310 Slovenska Bistrica

Σλοβακία

— Φορείς οι οποίοι, βάσει αδείας, εκμεταλλεύονται ή εξασφαλίζουν την παρα-
γωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση και παροχή αερίου στο κοινό δυνάμει
του νόμου αριθ. 656/2004 Coll.

— Φορείς οι οποίοι, βάσει αδείας, εκμεταλλεύονται ή εξασφαλίζουν την παρα-
γωγή, διανομή και παροχή θερμότητας στο κοινό δυνάμει του νόμου
αριθ. 657/2004 Coll.

Για παράδειγμα:

— Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Φινλανδία

Δημόσιοι ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση δικτύου
μεταφοράς αερίου και για τη μεταφορά ή διανομή αερίου βάσει αδείας δυνάμει
του Κεφαλαίου 3(1) ή του Κεφαλαίου 6(1) του maakaasumarkkinalaki//
naturgasmarknadslagen (508/2000)· και δημοτικοί φορείς ή δημόσιες επιχειρή-
σεις που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα ή παρέχουν θερμότητα
σε δίκτυα.

Σουηδία

— Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο ή θερμότητα δυνάμει παραχώρη-
σης σύμφωνα με τον (1978:160) om vissa rörledningar.

Ηνωμένο Βασίλειο

— Δημόσιος μεταφορέας αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7(1) του Gas Act
1986.

— Πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως επιχειρηματίας για την παροχή αερίου δυνά-
μει του άρθρου 8 του Gas (Northern Ireland) Order 1996.

— Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχει ή ασκεί την εκμετάλλευση
σε σταθερό δίκτυο το οποίο παρέχει ή θα παράσχει υπηρεσία στο κοινό όσον
αφορά την παραγωγή, μεταφορά ή διανομή θερμότητας.

— Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του τμήματος 6(1)(a) του Electricity Act 1989,
και του οποίου η άδεια περιλαμβάνει τις διατάξεις που αναφέρονται στο
τμήμα 10(3) του εν λόγω νόμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της
διανομής ηλεκτρισμού

Βέλγιο

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των
δραστηριοτήτων τους.

— Société de Production d’Electricité/Elektriciteitsproductie Maatschappij.

— Electrabel/Electrabel

— Elia

Βουλγαρία

Φορείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και τη
διάθεση στο κοινό ηλεκτρισμού ή τον εφοδιασμό σε ηλεκτρισμό από τον τελικό
προμηθευτή δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

— АЕЦ Козлодуй — ЕАД

— Болкан Енерджи АД

— Брикел — ЕАД

— Българско акционерно дружество Гранитоид АД

— Девен АД

— ЕВН България Електроразпределение АД

— ЕВН България Електроснабдяване АД

— ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1

— Енергийна компания Марица Изток III — АД

— Енерго-про България — АД

— ЕОН България Мрежи АД

— ЕОН България Продажби АД

— ЕРП Златни пясъци АД

— ЕСО ЕАД

— ЕСП «Златни пясъци» АД

— Златни пясъци-сервиз АД

— Калиакра Уинд Пауър АД

— НЕК ЕАД

— Петрол АД

— Петрол Сторидж АД

— Пиринска Бистрица-Енергия АД

— Руно-Казанлък АД

— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

— Слънчев бряг АД

— ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД

— ТЕЦ — Варна ЕАД

— ТЕЦ «Марица 3» — АД

— ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД

— Топлофикация Габрово — ЕАД

— Топлофикация Казанлък — ЕАД

— Топлофикация Перник — ЕАД
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— Топлофикация Плевен — ЕАД

— ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

— Топлофикация Русе — ЕАД

— Топлофикация Сливен — ЕАД

— Топлофикация София — ЕАД

— Топлофикация Шумен — ЕАД

— Хидроенергострой ЕООД

— ЧЕЗ България Разпределение АД

— ЧЕЗ Електро България АД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα του ηλεκτρισμού,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του νόμου αριθ. 137/2006
Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε.

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— ČEPS, a.s.

— ČEZ, a. s.

— Dalkia Česká republika, a.s.

— PREdistribuce, a.s.

— Plzeňská energetika a.s.

— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Δανία

— Φορείς που παράγουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας δυνάμει του άρθρου 10 του
lov om elforsyning, βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 1115 της 8ης Νοεμβρίου
2006.

— Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας δυνάμει του άρθρου 19 του
lov om elforsyning, βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 1115 της 8ης Νοεμβρίου
2006.

— Μεταφορά αερίου εκτελούμενη από την Energinet Danmark ή θυγατρικές
εταιρείες πλήρως ελεγχόμενες από την Energinet Danmark σύμφωνα με το
lov om Energinet Danmark § 2, stk. og 3, βλ. νόμο αριθ. 1384 της 20ης
Δεκεμβρίου 2004.

Γερμανία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις
οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις που παρέχουν ενέργεια
σε άλλες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύονται δίκτυο παροχής ενέργειας ή έχουν
δικαίωμα διάθεσης σε δίκτυο παροχής ενέργειας λόγω κυριότητας δυνάμει του
άρθρου 3 παράγραφος 18 του Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz) της 24ης Απριλίου 1998, όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006.

Εσθονία

— Φορείς που δραστηριοποιούνται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του
νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του άρθρου
14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

— AS Eesti Energia,

— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)·

— AS Narva Elektrijaamad·

— OÜ Põhivõrk.
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Ιρλανδία

— Το Electricity Supply Board

— ESB Independent Energy [ESBIE — παροχή ηλεκτρισμού]

— Synergen Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισμού]

— Viridian Energy Supply Ltd. [παροχή ηλεκτρισμού]

— Huntstown Power Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισμού]

— Bord Gáis Éireann [παροχή ηλεκτρισμού]

— Προμηθευτές και παραγωγοί ηλεκτρισμού στους οποίους έχει χορηγηθεί
άδεια βάσει του Electricity Regulation Act 1999

— EirGrid plc

Ελλάδα

Η «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε με το νόμο
1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο
2773/1999 και το Προεδρικό Διάταγμα 333/1999.

Ισπανία

— Red Eléctrica de España, S.A.

— Endesa, S.A.

— Iberdrola, S.A.

— Unión Fenosa, S.A.

— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

— Electra del Viesgo, S.A.

— Άλλοι φορείς που αναλαμβάνουν την παραγωγή, μεταφορά και διανομή
ηλεκτρισμού, δυνάμει του «Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
eléctrico» και της σχετικής εκτελεστικής νομοθεσίας.

Γαλλία

— Électricité de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Loi no46-
628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz της 8ης Απριλίου 1946,
όπως τροποποιήθηκε.

— RTE, διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού.

— Φορείς διανομής ηλεκτρισμού που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Loi no46-
628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz της 8ης Απριλίου 1946,
όπως τροποποιήθηκε. (εταιρείες διανομής μεικτής οικονομίας, régies ή παρό-
μοιες υπηρεσίες αποτελούμενες από οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή
τοπικής αυτοδιοίκησης). Παραδείγματα: Gaz de Bordeaux, Gaz de Stra-
sbourg.

— Compagnie nationale du Rhône

— Electricité de Strasbourg

Ιταλία

— Εταιρείες του Gruppo Enel με άδεια παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρισμού κατά την έννοια του Decreto Legislativo No79 της 16ης Μαρ-
τίου 1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια

— TERNA — Rete elettrica nazionale SpA

— Άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του Dec-
reto Legislativo No79 της 16ης Μαρτίου 1999.

Κύπρος

— Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που ιδρύθηκε με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκ-
τρισμού Νόμο, Κεφ. 171.
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— Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο
57 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003.

Άλλα πρόσωπα, φορείς ή επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και λειτουργούν βάσει αδείας
που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρι-
σμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Λετονία

Η VAS «Latvenergo» και άλλες επιχειρήσεις που παράγουν, μεταφέρουν και
διανέμουν ηλεκτρισμό, και οι οποίες πραγματοποιούν αγορές σύμφωνα με το
νόμο «Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām»

Λιθουανία

— Κρατική Επιχείρηση Πυρηνικός Σταθμός Ignalina

— Akcinė bendrovė «Lietuvos energija»

— Akcinė bendrovė «Lietuvos elektrinė»

— Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

— Akcinė bendrovė «VST»

— Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου
περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφη-
μερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητα
παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού δυνάμει του νόμου περί
ηλεκτρισμού της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. 66-1984, 2000· αριθ. 107-3964, 2004) και του νόμου περί πυρηνικής
ενέργειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 119-
2771, 1996).

Λουξεμβούργο

— Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), η οποία
παράγει ή διανέμει ηλεκτρική ενέργεια δυνάμει της convention concernant
l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électri-
que dans le Grand-Duché du Luxembourg της 11ης Νοεμβρίου 1927, η οποία
εγκρίθηκε με το νόμο της 4ης Ιανουαρίου 1928.

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επιφορτισμένοι με τη μεταφορά ή δια-
νομή ηλεκτρισμού.

— Société électrique de l’Our (SEO).

— Syndicat de communes SIDOR

Ουγγαρία

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει των άρθρων
162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2007. évi
LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Μάλτα

Korporazzjoni Enemalta (Επιχείρηση Enemalta)

Κάτω Χώρες

Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας (vergunning) που χορηγείται από
τις επαρχιακές αρχές δυνάμει του Provinciewet. Για παράδειγμα:

— Essent

— Nuon

Αυστρία

Φορείς εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς ή διανομής δυνάμει του Elektrizitäts-
wirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, όπως τροποποιή-
θηκε, ή των Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze των εννέα ομόσπονδων κρα-
τιδίων.

2004L0017— EL — 01.01.2010 — 010.001— 83



▼M7

Πολωνία

Ενεργειακές εταιρείες κατά την έννοια του ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

— BOT Elektrownia «Opole» S.A., Brzezie

— BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

— BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

— Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

— Elektrociepłownia Chorzów «ELCHO» Sp. z o.o.

— Elektrociepłownia Lublin — Wrotków Sp. z o.o.

— Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

— Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

— Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

— Elektrownia «Kozienice» S.A.

— Elektrownia «Stalowa»«Wola» S.A.

— Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

— Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

— ENEA S.A., Poznań

— Energetyka Sp. z o.o, Lublin

— EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

— ENION S.A., Kraków

— Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

— Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

— Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

— Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

— PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

— Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

— PSE-Operator S.A., Warszawa

— Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

— Zakład Elektroenergetyczny «Elsen» Sp. z o.o, Częstochowa

— Zakład Energetyczny Białystok S.A,

— Zakład Energetyczny Łódź-Teren S,A.

— Zakład Energetyczny Toruń S.A.

— Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

— Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

— Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

— Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

— Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

— Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

— Energetyka Południe S.A.
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Πορτογαλία

(1) Παραγωγή ηλεκτρισμού

Εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό δυνάμει των εξής:

— Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais
da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e
as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, tran-
sporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos
mercados de electricidade·

— Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios
gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulame-
ntando o diploma a trás referido.

— Φορείς που παράγουν ηλεκτρισμό βάσει ειδικού καθεστώτος δυνάμει του
Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Dec-
retos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro,
no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de
10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Dec-
reto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de
Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei
no 363/2007, de 2 Novembro.

(2) Μεταφορά ηλεκτρισμού:

Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό δυνάμει του:

— Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006,
de 23 de Agosto.

(3) Διανομή ηλεκτρισμού:

— Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Decreto-Lei no29/2006, de
15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

— Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Decreto-Lei no 184/95, de
27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de
Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção
dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei
no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

Ρουμανία

— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA
Bucureşti

— Societatea Naţională «Nuclearelectrica» SA

— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoe-
lectrica SA

— S. C. Electrocentrale Deva S.A.

— S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A.

— SC Electrocentrale Galaţi SA

— S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

— SC Complexul Energetic Craiova SA

— SC Complexul Energetic Rovinari SA

— SC Complexul Energetic Turceni SA

— Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA
Bucureşti

— Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti

— S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

— «Electrica Distribuţie Muntenia Nord» S.A

— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

— «Electrica Furnizare Muntenia Nord» S.A

— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia
Sud
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— S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

— «Electrica Distribuţie Transilvania Sud» S.A

— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

— «Electrica Furnizare Transilvania Sud» S.A

— S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

— «Electrica Distribuţie Transilvania Nord» S.A

— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

— «Electrica Furnizare Transilvania Nord» S.A

— Enel Energie

— Enel Distribuţie Banat

— Enel Distribuţie Dobrogea

— E.ON Moldova SA

— CEZ Distribuţie

Σλοβενία

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Ener-
getski zakon (Uradni list RS, 79/99).

Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

1613383 Borzen D.O.O. 1000 Ljubljana

5175348 Elektro Gorenjska D.D. 4000 Kranj

5223067 Elektro Celje D.D. 3000 Celje

5227992 Elektro Ljubljana D.D. 1000 Ljubljana

5229839 Elektro Primorska D.D. 5000 Nova Gorica

5231698 Elektro Maribor D.D. 2000 Maribor

5427223 Elektro — Slovenija D.O.O. 1000 Ljubljana

5226406 Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O. 1000 Ljubljana

1946510 Infra D.O.O. 8290 Sevnica

2294389 Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Elek-
trično Energijo, D.O.O.

2000 Maribor

5045932 Egs-Ri D.O.O. 2000 Maribor

Σλοβακία

Φορείς που εξασφαλίζουν, βάσει άδειας, την παραγωγή, μεταφορά μέσω του
συστήματος δικτύου μεταφοράς, διανομή και παροχή ηλεκτρισμού στο κοινό
μέσω του δικτύου διανομής δυνάμει του νόμου αριθ. 656/2004 Coll.

Για παράδειγμα:

— Slovenské elektrárne, a.s.

— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

— Západoslovenská energetika, a.s.

— Stredoslovenská energetika, a.s.

— Východoslovenská energetika, a.s.
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Φινλανδία

Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιες επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρι-
σμό και φορείς υπεύθυνοι για τη συντήρηση των δικτύων μεταφοράς ή διανομής
ηλεκτρισμού και για τη μεταφορά ηλεκτρισμού ή για το δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας βάσει άδειας δυνάμει του άρθρου 4 ή 16 του sähkömarkkinalaki/-
elmarknadslagen (386/1995) και δυνάμει του laki vesi- ja energiahuollon, liike-
nteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag
om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
(349/2007).

Σουηδία

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει παραχώρησης δυνάμει του
ellagen (1997:857)

Ηνωμένο Βασίλειο

— Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του άρθρου 6 του Electricity Act 1989.

— Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του άρθρου 10(1) του Electricity (Northern Ire-
land) Order 1992.

— National Grid Electricity Transmission plc

— System Operation Northern Irland Ltd

— Scottish & Southern Energy plc

— SPTransmission plc
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της
διανομής πόσιμου ύδατος

Βέλγιο

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των
δραστηριοτήτων τους

— Société Wallonne des Eaux

— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Βουλγαρία

— «Тузлушка гора» — ЕООД, Антоново

— «В И К — Батак» — ЕООД, Батак

— «В и К — Белово» — ЕООД, Белово

— «Водоснабдяване и канализация Берковица» — ЕООД, Берковица

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Благоевград

— «В и К — Бебреш» — ЕООД, Ботевград

— «Инфрастрой» — ЕООД, Брацигово

— «Водоснабдяване» — ЕООД, Брезник

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕАД, Бургас

— «Лукойл Нефтохим Бургас» АД, Бургас

— «Бързийска вода» — ЕООД, Бързия

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Варна

— «ВиК» ООД, к.к. Златни пясъци

— «Водоснабдяване и канализация Йовковци» — ООД, Велико Търново

— «Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг» —

ЕООД, Велинград

— «ВИК» — ЕООД, Видин

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Враца

— «В И К» — ООД, Габрово

— «В И К» — ООД, Димитровград

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Добрич

— «Водоснабдяване и канализация — Дупница» — ЕООД, Дупница

— ЧПСОВ, в.с. Елени

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Исперих

— «Аспарухов вал» ЕООД, Кнежа

— «В И К — Кресна» — ЕООД, Кресна

— «Меден кладенец» — ЕООД, Кубрат

— «ВИК» — ООД, Кърджали

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Кюстендил

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Ловеч

— «В и К — Стримон» — ЕООД, Микрево

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Монтана

— «Водоснабдяване и канализация — П» — ЕООД, Панагюрище

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Перник

— «В И К» — ЕООД, Петрич
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— «Водоснабдяване, канализация и строителство» — ЕООД, Пещера

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Плевен

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Пловдив

— «Водоснабдяване–Дунав» — ЕООД, Разград

— «ВКТВ» — ЕООД, Ракитово

— ЕТ «Ердуван Чакър», Раковски

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Русе

— «Екопроект-С» ООД, Русе

— «УВЕКС» — ЕООД, Сандански

— «ВиК-Паничище» ЕООД, Сапарева баня

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕАД, Свищов

— «Бяла» — ЕООД, Севлиево

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Силистра

— «В и К» — ООД, Сливен

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Смолян

— «Софийска вода» — АД, София

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, София

— «Стамболово» — ЕООД, Стамболово

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Стара Загора

— «Водоснабдяване и канализация-С» — ЕООД, Стрелча

— «Водоснабдяване и канализация — Тетевен» — ЕООД, Тетевен

— «В и К — Стенето» — ЕООД, Троян

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Търговище

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Хасково

— «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Шумен

— «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Ямбол

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης του
νερού, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του
νόμου αριθ. 137/2006 Sb. περί δημοσίων συμβάσεων.

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— Veolia Voda Česká Republika, a.s.

— Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

— Severočeská vodárenská společnost a.s.

— Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

— Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Δανία

— Οι φορείς ύδρευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του lov om
vandforsyning m.v., βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 71 της 17ης Ιανουαρίου
2007.

Γερμανία

— Φορείς που παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του Eigenbetriebsverordnun-
gen ή του Eigenbetriebsgesetze του Länder (εταιρείες κοινής ωφελείας).

— Φορείς που παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του Gesetze über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit του Länder.
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— Φορείς που παράγουν νερό δυνάμει του Gesetz über Wasser- und Bodenver-
bände της 12 Φεβρουαρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις
15 Μαΐου 2002.

— Κρατικές εταιρείες που παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του Kommunal-
gesetze, ιδίως του Gemeindeverordnungen του Länder.

— Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει του Aktiengesetz της 6ης
Σεπτεμβρίου 1965, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 5 Ιανουαρίου 2007,
ή του GmbH-Gesetz της 20ης Απριλίου 1892, όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία στις 10 Νοεμβρίου 2006, ή που έχουν το νομικό καθεστώς Komman-
ditgesellschaft (ετερόρρυθμη εταιρεία), που παράγουν ή διανέμουν νερό
βάσει ειδικής σύμβασης με περιφερειακές ή τοπικές αρχές.

Εσθονία

— Φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2
του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του
άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

— AS Haapsalu Veevärk·

— AS Kuressaare Veevärk·

— AS Narva Vesi·

— AS Paide Vesi·

— AS Pärnu Vesi·

— AS Tartu Veevärk·

— AS Valga Vesi·

— AS Võru Vesi.

Ιρλανδία

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του Local Government [Sanitary
Services] Act 1878 έως 1964

Ελλάδα

— «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε» («Ε.Υ.Δ.Α.Π.»
ή «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.»). Το νομικό καθεστώς της εταιρείας διέπεται από τις
διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, του νόμου 2414/1996 και
συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νόμου 1068/80 και του νόμου
2744/1999.

— Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε.»), η οποία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169
Α’) και του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α’).

— Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής
Βόλου» («ΔΕΥΑΜΒ»), η οποία λειτουργεί δυνάμει του νόμου
αριθ. 890/1979.

— Οι «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης», οι οποίες παρά-
γουν και διανέμουν νερό δυνάμει του νόμου 1069/80 της 23ης Αυγούστου
1980.

— Οι «Σύνδεσμοι Ύδρευσης» που λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 410/1995,
κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

— Δήμοι και Κοινότητες που λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 410/1995, κατ’
εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ισπανία

— Mancomunidad de Canales de Taibilla.

— Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

— Canal de Isabel II

— Agencia Andaluza del Agua

— Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental
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— Άλλοι δημόσιοι φορείς που ανήκουν στις «Comunidades Autónomas» και τις
«Corporaciones locales» ή ή εξαρτώνται από αυτές, και οι οποίοι δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα της διανομής πόσιμου νερού.

— Άλλοι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλει-
στικά δικαιώματα από τις «Corporaciones locales» στον τομέα της διανομής
πόσιμου νερού.

Γαλλία

Οργανισμοί περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι
τοπικοί φορείς που παράγουν ή διανέμουν πόσιμο νερό.

— Régies des eaux, (παραδείγματα: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux
de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-
Marsan, régie des eaux de Venelles)

— Φορείς μεταφοράς, διανομής και παραγωγής νερού (παραδείγματα: Syndicat
des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau pota-
ble de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin,
syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de
l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin).

Ιταλία

— Φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση των διαφόρων σταδίων της υπηρεσίας
διανομής νερού βάσει του κωδικοποιημένου κειμένου των νόμων περί άμε-
σης ανάληψης του ελέγχου των δημόσιων υπηρεσιών από οργανισμούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και επαρχίες, που εγκρίθηκε από το Regio Decreto
No2578 της 15ης Οκτωβρίου 1925, D.P.R. No902 της 4ης Οκτωβρίου
1986 και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 267 της 18ης Αυγούστου 2000 που
θεσπίζει το κωδικοποιημένο κείμενο των νόμων περί της διάρθρωσης των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και ιδίως τα άρθρα 112 και 116

— Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

— Ο φορέας Ente acquedotti siciliani που συστάθηκε με τον Legge Regionale
No2/2 της 4ης Σεπτεμβρίου 1979 και τον Lege Regionale No81 της 9ης
Αυγούστου 1980, in liquidazione con Legge Regionale No9 της 31ης
Μαΐου 2004 (άρθρο 1)

— Ο φορέας Ente sardo acquedotti e fognature που συστάθηκε με το νόμο
αριθ. 9 της 5ης Ιουλίου 1963. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 — confluita in
ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.
R. 21.4.2005 no7 (art. 5, comma 1) — Legge finanziaria 2005

Κύπρος

— Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, που διανέμουν νερό σε περιοχές δήμων και
σε άλλες δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιο-
χών Νόμου, Κεφ. 350.

Λετονία

— Φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παράγουν, μεταφέρουν και δια-
νέμουν πόσιμο νερό στο σταθερό σύστημα, και οι οποίοι πραγματοποιούν
αγορές σύμφωνα με το νόμο «Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu snied-
zēju vajadzībām»

Λιθουανία

— Φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί
δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και εκτελούν δραστηριότητα παρα-
γωγής, μεταφοράς ή διανομής πόσιμου νερού δυνάμει του νόμου περί πόσι-
μου νερού και διαχείρισης λυμάτων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επί-
σημη Εφημερίδα αριθ. 82-3260, 2006).

Λουξεμβούργο

— Τμήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αρμόδια για τη διανομή
νερού
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— Ενώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που παράγουν ή διανέμουν
νερού, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του loi concernant la création des
syndicats de communes της 23ης Φεβρουαρίου 2001, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το νόμο της 23ης Δεκεμβρίου 1958 και με το νόμο της
29ης Ιουλίου 1981, και δυνάμει του loi ayant pour objet le renforcement de
l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du
réservoir d’Esch-sur-Sûre της 31ης Ιουλίου 1962:

— Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la
conduite d’eau du Sud-Est — SESE

— Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre — SEBES

— Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est —
SIDERE

— Syndicat des Eaux du Sud — SES

— Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien
d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

— Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim,
Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — SR

— Syndicat de distribution d’eau des Ardennes — DEA

— Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une
distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

— Syndicat des eaux du Centre — SEC

Ουγγαρία

— Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό δυνάμει των
άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και του
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Μάλτα

— Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

— Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Κάτω Χώρες

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν νερό σύμφωνα με τον Waterleidingwet

Αυστρία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις αυτών, που παράγουν, μεταφέ-
ρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό σύμφωνα με τους Wasserversorgungsgesetze των
εννέα ομόσπονδων κρατιδίων.

Πολωνία

Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την έννοια του ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowad-
zaniu ścieków, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της
παροχής νερού στο ευρύ κοινό ή της παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης στο
ευρύ κοινό, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

— AQUANET S.A., Poznań

— Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie
S.A.

— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Zawierciu
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— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

— Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Πορτογαλία

— Διαδημοτικά συστήματα — Επιχειρήσεις με τη συμμετοχή του κράτους ή
άλλων δημόσιων φορέων, ως πλειοψηφικών μετόχων, και ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων δυνάμει του Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alte-
rado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei
No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 and Decreto-Lei No 103/2003 do
23 de Maio 2003. Επιτρέπεται και η άμεση διοίκηση από το κράτος.

— Δημοτικά συστήματα — Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώσεις οργα-
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, επιχειρήσεις με κεφάλαιο εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία δημόσιο ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις δυνάμει του Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006,
και του Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, όπως τροποποιή-
θηκε από το Decreto-Lei No 176/99 της 25ης Οκτωβρίου 1999, Decreto-Lei
No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de
Maio 2003.)

Ρουμανία

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și
distribuie apă (φορείς των τοπικών αρχών και εταιρείες που παράγουν, μεταφέ-
ρουν και διανέμουν νερό), παραδείγματα:

— S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

— S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

— S.C. APA — C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

— Compania de Apă Arad

— S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş, Argeş

— S.C. APA Canal 2000 S.A. Piteşti, Argeş

— S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

— Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

— R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

— S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

— Compania de Apă, Brașov, Brașov

— R.A. APA, Brăila, Brăila

— S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

— S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

— S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

— Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

— R.A.G.C. Târgovişte, Dâmboviţa

— R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

— S.C. Apa-Canal S.A., Baileşti, Dolj

— S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

— R.A.J.A.C. Iaşi, Iaşi

— Direcţia Apă-Canal, Paşcani, Iaşi

— Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)
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Σλοβενία

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό, σύμφωνα με πράξη
παραχώρησης που χορηγείται δυνάμει του Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, 32/93, 1/96) και αποφάσεων των δήμων.

Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

5015731 Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O. 1420 Trbovlje

5067936 Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota 9000 Murska Sobota

5067804 Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O. 1330 Kočevje

5075556 Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja
Loka

4220 Škofja Loka

5222109 Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih
Dejavnosti D.O.O.

3320 Velenje

5072107 Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O. 2380 Slovenj Gradec

1122959 Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad 3342 Gornji Grad

1332115 Režijski Obrat Občine Jezersko 4206 Jezersko

1332155 Režijski Obrat Občine Komenda 1218 Komenda

1357883 Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju 2344 Lovrenc Na Pohorju

1563068 Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci 9231 Beltinci

1637177 Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci 9203 Petrovci

1683683 Javno Podjetje Edš — Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej 8310 Šentjernej

5015367 Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.
O.O., Postojna

6230 Postojna

5015707 Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija
Vode, D.D.

1360 Vrhnika

5016100 Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica

5046688 Javno Podjetje Vodovod — Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana 1000 Ljubljana

5062403 Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O. 8340 Črnomelj

5063485 Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejav-
nost, D.O.O.

4240 Radovljica

5067731 Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O. 4000 Kranj

5067758 Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O. 1380 Cerknica

5068002 Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi 2360 Radlje Ob Dravi

5068126 Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice

5068134 Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O. 3310 Žalec
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Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

5073049 Komunalno Podjetje Ormož D.O.O. 2270 Ormož

5073103 Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O. 1410 Zagorje Ob Savi

5073120 Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje 8000 Novo Mesto

5102103 Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O. 2390 Ravne Na Koroškem

5111501 Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina
D.O.O.

3250 Rogaška Slatina

5112141 Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.
O.O.

1270 Litija

5144558 Komunalno Podjetje Kamnik D.D. 1241 Kamnik

5144574 Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O. 1290 Grosuplje

5144728 Ksp Hrastnik Komunalno — Stanovanjsko Podjetje D.D. 1430 Hrastnik

5145023 Komunalno Podjetje Tržič D.O.O. 4290 Tržič

5157064 Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O. 8330 Metlika

5210461 Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina 5270 Ajdovščina

5213258 Javno Komunalno Podjetje Dravograd 2370 Dravograd

5221897 Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje 3330 Mozirje

5227739 Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O. 1230 Domžale

5243858 Komunala Trebnje D.O.O. 8210 Trebnje

5254965 Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O.,Lendava 9220 Lendava — Lendva

5321387 Komunalno Podjetje Ptuj D.D. 2250 Ptuj

5466016 Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O. 3230 Šentjur

5475988 Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O. 1433 Radeče

5529522 Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In
Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252 Radenci

5777372 Vit-Pro D.O.O. Vitanje, Komunala Vitanje, Javno Podjetje
D.O.O.

3205 Vitanje

5827558 Komunalno Podjetje Logatec D.O.O. 1370 Logatec

5874220 Režijski Obrat Občine Osilnica 1337 Osilnica

5874700 Režijski Obrat Občine Turnišče 9224 Turnišče

5874726 Režijski Obrat Občine Črenšovci 9232 Črenšovci

5874734 Režijski Obrat Občine Kobilje 9223 Dobrovnik
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Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

5881820 Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči 5213 Kanal

5883067 Režijski Obrat Občina Tišina 9251 Tišina

5883148 Režijski Obrat Občina Železniki 4228 Železniki

5883342 Režijski Obrat Občine Zreče 3214 Zreče

5883415 Režijski Obrat Občina Bohinj 4264 Bohinjska Bistrica

5883679 Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem 2393 Črna Na Koroškem

5914540 Vodovod — Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje 3000 Celje

5926823 Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice 4270 Jesenice

5945151 Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O. 1352 Preserje

5156572 Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško 8270 Krško

1162431 Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodoko-
munalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

Velike Lašče

1314297 Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O. 4204 Golnik

1332198 Režijski Obrat Občine Dobrovnik 9223 Dobrovnik — Dobronak

1357409 Režijski Obrat Občine Dobje 3224 Dobje Pri Planini

1491083 Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci 9265 Bodonci

1550144 Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D. 5000 Nova Gorica

1672860 Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O. 9000 Murska Sobota

5067545 Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D. 8250 Brežice

5067782 Javno Podjetje — Azienda Publica Rižanski Vodovod
Koper D.O.O. — S.R.L.

6000 Koper — Capodistria

5067880 Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D. 2000 Maribor

5068088 Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica 8290 Sevnica

5072999 Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O. 6210 Sežana

5073251 Hydrovod D.O.O. Kočevje 1330 Kočevje

5387647 Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O. 9240 Ljutomer

5817978 Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O. 4205 Preddvor

5874505 Režijski Obrat Občina Laško Laško

5880076 Režijski Obrat Občine Cerkno 5282 Cerkno

5883253 Režijski Obrat Občine Rače Fram 2327 Rače
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Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

5884624 Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O. 4290 Tržič

5918375 Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O. 4280 Kranjska Gora

5939208 Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O. 4294 Križe

1926764 Ekoviz D.O.O. 9000 Murska Sobota

5077532 Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O. 5220 Tolmin

5880289 Občina Gornja Radgona 9250 Gornja Radgona

1274783 Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora 4280 Kranjska Gora

1785966 Wte Bled D.O.O. 4260 Bled

1806599 Wte Essen 3270 Laško

5073260 Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana 6210 Sežana

5227747 Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale —

Kamnik D.O.O.
1230 Domžale

1215027 Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O. 2000 Maribor

1534424 Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica 2392 Mežica

1639285 Čistilna Naprava Lendava D.O.O. 9220 Lendava — Lendva

5066310 Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D. 2000 Maribor

5072255 Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O.
— S.R.L.

6000 Koper — Capodistria

5156858 Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica
Komunala Isola, S.R.L.

6310 Izola — Isola

5338271 Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.
O.

8233 Mirna

5708257 Stadij, D.O.O., Hruševje 6225 Hruševje

5144647 Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O. 5280 Idrija

5105633 Javno Podjetje Okolje Piran 6330 Piran — Pirano

5874327 Režijski Obrat Občina Kranjska Gora 4280 Kranjska Gora

1197380 Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske
Toplice

9226 Moravske Toplice

Σλοβακία

— Φορείς που εκμεταλλεύονται δημόσια συστήματα ύδρευσης σχετικά με την
παραγωγή ή μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού στο κοινό βάσει εμπορι-
κής άδειας και πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για την εκμετάλ-
λευση δημόσιων συστημάτων ύδρευσης χορηγούμενων δυνάμει του νόμου
αριθ. 442/2002 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 525/2003
Coll., αριθ. 364/2004 Coll., αριθ. 587/2004 Coll. και αριθ. 230/2005 Coll.,

— Φορείς που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού σύμφωνα με
τους όρους του νόμου αριθ. 364/2004 Coll., κατά τα διαλαμβανόμενα στους
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νόμους αριθ. 587/2004 Coll. και αριθ. 230/2005 Coll., βάσει άδειας χορη-
γούμενης δυνάμει του νόμου αριθ. 135/1994 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα
στους νόμους αριθ. 52/1982 Coll., αριθ. 595/1990 Coll., αριθ. 128/1991
Coll., αριθ. 238/1993 Coll., αριθ. 416/2001 Coll., αριθ. 533/2001 Coll., και
ταυτόχρονα προνοούν για τη μεταφορά ή διανομή πόσιμου νερού στο κοινό
δυνάμει του νόμου αριθ. 442/2002 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους
νόμους αριθ. 525/2003 Coll., αριθ. 364/2004 Coll., αριθ. 587/2004 Coll.
και αριθ. 230/2005 Coll.

Για παράδειγμα:

— Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

— Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

— Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

— Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

— Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

— Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

— Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Φινλανδία

— Οργανισμοί ύδρευσης κατά την έννοια άρθρου 3 του vesihuoltolaki/lagen om
vattentjänster (119/2001).

Σουηδία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικές επιχειρήσεις που παράγουν,
μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό δυνάμει του lagen (2006:412) om all-
männa vattentjänster.

Ηνωμένο Βασίλειο

— Εταιρείες που έχουν οριστεί ως εργολάβοι ύδρευσης ή αποχέτευσης δυνάμει
του Water Industry Act 1991

— Οργανισμοί ύδρευσης και αποχέτευσης δυνάμει του άρθρου 62 του Local
Government etc (Scotland) Act 1994.

— Department for Regional Development (Βόρεια Ιρλανδία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών

Βέλγιο

— SNCB Holding/NMBS Holding

— Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen.

— Infrabel

Βουλγαρία

— Национална компания «Железопътна инфраструктура»

— «Български държавни железници» ЕАД

— «БДЖ — Пътнически превози» ЕООД

— «БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)» ЕООД

— «БДЖ — Товарни превози» ЕООД

— «Българска Железопътна Компания» АД

— «Булмаркет — ДМ» ООД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα των σιδηροδρομι-
κών μεταφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του
νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως έχει τροποποιηθεί.

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— ČD Cargo, a.s.

— České dráhy, a.s

— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Δανία

— DSB

— DSB S-tog A/S

— Metroselskabet I/S

Γερμανία

— Deutsche Bahn AG.

— Άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς στο
κοινό δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Allgemeines Eisenbahngesetz
της 27ης Δεκεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 26 Φεβρουα-
ρίου 2008.

Εσθονία

— Επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του
νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του άρθρου
14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332).

— AS Eesti Raudtee·

— AS Elektriraudtee.

Ιρλανδία

— Iarnród Éireann [/Irish Rail]

— Railway Procurement Agency
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Ελλάδα

— Ο «Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.») δυνάμει του
νόμου 2671/98.

— Η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» δυνάμει του νόμου 2366/95.

Ισπανία

— Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

— Eusko Trenbideak (Bilbao).

— Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

— Ferrocarril de Soller

— Funicular de Bulnes

Γαλλία

— Société nationale des chemins de fer français και άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα
ανοικτά στο κοινό, που αναφέρονται στον Loi d’orientation des transports
intérieurs no 82-1153 της 30ής Δεκεμβρίου 1982, τίτλος II, κεφάλαιο 1.

— Réseau ferré de France, κρατική εταιρεία που συστάθηκε από το νόμο
αριθ. 97-135 της 13ης Φεβρουαρίου 1997.

Ιταλία

— Ferrovie dello Stato S. p. A., συμπεριλαμβανομένης της Società partecipate

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών
μεταφορών βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 10 του νομοθετικού
διατάγματος 1447 της 9ης Μαίου 1912, το οποίο εγκρίνει το ενοποιημένο
κείμενο των νόμων περί le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a
trazione meccanica e gli automobili

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών
μεταφορών βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 4 του νόμου αριθ. 410
της 4ης Ιουνίου 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pub-
blici servizi di trasporto in concessione.

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που
παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών βάσει παραχώρησης δυνά-
μει του άρθρου 14 του νόμου 1221 της 2ας Αυγούστου 1952 — Provvedi-
menti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di tra-
sporto in regime di concessione.

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μετα-
φορών δυνάμει των άρθρων 8 και 9 του decreto legislativo No422 της 19ης
Νοεμβρίου 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 — όπως τροποποιήθηκε από το
decreto legislativo No400 της 20ής Σεπτεμβρίου 1999, και από το άρθρο
45 του Legge No166 της 1ης Αυγούστου 2002.

Κύπρος

Λετονία

— Valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš».

— Valsts akciju sabiedrība «Vaiņodes dzelzceļš».

Λιθουανία

— Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai»
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— Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου
περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφη-
μερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και δραστηριοποιούνται στον
τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τον κώδικα σιδηροδρο-
μικών μεταφορών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. 72-2489, 2004).

Λουξεμβούργο

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Ουγγαρία

— Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στο κοινό
δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzé-
sekről και του 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről and on
the basis of an authorisation pursuant to 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a
vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

Για παράδειγμα:

— Magyar Államvasutak (MÁV)

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Φορείς που συνάπτουν συμβάσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Για παράδειγμα:

— Nederlandse Spoorwegen

— ProRail

Αυστρία

— Österreichische Bundesbahn.

— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

— Φορείς εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες δυνάμει του
Eisenbahngesetz, BGBl. Αριθ. 60/1957, όπως τροποποιήθηκε.

Πολωνία

Φορείς παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών που δραστηριοποιούνται
βάσει του ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię-
biorstwa państwowego «Polskie Koleje Państwowe» z dnia 8 września 2000 r:
·στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής

— PKP Intercity Sp, z o.o.

— PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

— «Koleje Mazowieckie — KM» Sp. z o.o.

— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Πορτογαλία

— CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., δυνάμει του Decreto-Lei
No 109/77 do 23 de Março 1977.

— REFER, E.P., δυνάμει του Decreto-Lei No 104/97 do 29 de Abril 1997.

— RAVE, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei No 323-H/2000 της 19ης Δεκεμβρίου
2000.

— Fertagus, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei 78/2005, της 13ης Απριλίου.

— Δημόσιες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηρο-
δρομικών μεταφορών δυνάμει του Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.
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— Ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών
δυνάμει του Lei No 10/90 do 17 de Março 1990, όταν κατέχουν ειδικά ή
αποκλειστικά δικαιώματα.

Ρουμανία

— Compania Națională Căi Ferate — CFR

— Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «CFR — Marfă»,–
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR — Călători»

Σλοβενία

Mat. št. Naziv POŠTNA ŠT. KRAJ

5142733 Slovenske železnice, d. o. o. 1000 LJUBLJANA

Σλοβακία

— Φορείς που εκμεταλλεύονται σιδηροδρόμους και τελεφερίκ και συναφείς
εγκαταστάσεις δυνάμει του νόμου αριθ. 258/1993 Coll. κατά τα διαλαμβα-
νόμενα στους νόμους αριθ. 152/1997 Coll. και 259/2001 Coll.,

— Φορείς μεταφορών που παρέχουν σιδηροδρομικές μεταφορές στο κοινό βάσει
του νόμου αριθ. 164/1996 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους
αριθ. 58/1997 Coll., αριθ. 260/2001 Coll., αριθ. 416/2001 Coll. και
αριθ. 114/2004 Coll. και βάσει του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 662
της 7ης Ιουλίου 2004.

Για παράδειγμα:

— Železnice Slovenskej republiky, a.s.

— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Φινλανδία

VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag

Σουηδία

— Δημόσιοι φορείς που εκμεταλλεύονται σιδηροδρομικές μεταφορές σύμφωνα
με τον järnvägslagen (2004:519) και τον järnvägsförordningen (2004:526). —
Περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι φορείς που εκμεταλλεύονται τοπικές
σιδηροδρομικές συγκοινωνίες δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik.

— Ιδιωτικοί φορείς που εκμεταλλεύονται σιδηροδρομικές μεταφορές δυνάμει
άδειας που χορηγείται βάσει του förordningen (1996:734) om statens spåran-
läggningar, όταν η εν λόγω άδεια είναι σύμφωνη με το άρθρο 2 παράγραφος
3 της οδηγίας.

Ηνωμένο Βασίλειο

— Network Rail plc

— Eurotunnel plc

— Northern Ireland Transport Holding Company

— Northern Ireland Railways Company Limited

— Φορείς παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών που δραστηριο-
ποιούνται βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγούμενων από
το Υπουργείο Μεταφορών ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο,
τράμ, τρολεϊ ή λεωφορείο

Βέλγιο

— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor
intercommunaal Vervoer van Brussel

— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC
Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Char-
leroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploi-
tatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC
Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

— Ιδιωτικές εταιρείες που απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων

Βουλγαρία

— «Метрополитен» ЕАД, София

— «Столичен електротранспорт» ЕАД, София

— «Столичен автотранспорт» ЕАД, София

— «Бургасбус» ЕООД, Бургас

— «Градски транспорт» ЕАД, Варна

— «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Враца

— «Общински пътнически транспорт» ЕООД, Габрово

— «Автобусен транспорт» ЕООД, Добрич

— «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Добрич

— «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Пазарджик

— «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Перник

— «Автобусни превози» ЕАД, Плевен

— «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Плевен

— «Градски транспорт Пловдив» ЕАД, Пловдив

— «Градски транспорт» ЕООД, Русе

— «Пътнически превози» ЕАД, Сливен

— «Автобусни превози» ЕООД, Стара Загора

— «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Хасково

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των μεταφορών με
αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο, όπως ορίζονται στο τμήμα 4
παράγραφος 1 στοιχείο στ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων
συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε.

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

— Dopravní podnik města Brna, a. s.

— Dopravní podnik Ostrava a.s.

— Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

— Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Δανία

— DSB
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— DSB S-tog A/S

— Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο (κοινές
τακτικές μεταφορές) βάσει άδειας δυνάμει του lov om buskørsel, βλ. κωδι-
κοποιημένο νόμο αριθ. 107 της 19ης Φεβρουαρίου 2003.

— Metroselskabet I/S

Γερμανία

Επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό μεταφορικές υπηρεσίες μικρών αποστά-
σεων βάσει άδειας δυνάμει του Personenbeförderungsgesetz της 21ης Μαρτίου
1961, όπως τροποποιήθηκε τελευταία την 31η Οκτωβρίου 2006.

Εσθονία

— Εταιρείες που δραστηριοποιούνται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του
νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007,15, 76) και του άρθρου 14
του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332).

— AS Tallinna Autobussikoondis·

— AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis·

— Narva Bussiveod AS·

Ιρλανδία

— Iarnród Éireann [Irish Rail]

— Railway Procurement Agency

— Luas [Dublin Light Rail]

— Bus Éireann [Irish Bus]

— Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

— Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του τροπο-
ποιημένου Road Transport Act 1932.

Ελλάδα

— Τα «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.»
(«Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.») που ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει του νομοθετι-
κού διατάγματος 768/1970 (Α’273), του νόμου 588/1977 (Α’148) και του
νόμου 2669/1998 (Α’283).

— Οι «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.») που
ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του νόμου 352/1976 (Α’ 147) και του
νόμου 2669/1998 (Α’283)

— Ο «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.»)
που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου 2175/1993 (Α’211) και του
νόμου 2669/1998 (Α’283)

— Η «Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.»), που ιδρύθηκε
και λειτουργεί βάσει του νόμου 2175/1993 (Α’211) και του νόμου 2669/1998
(Α’283).

— Η «Αττικό Μετρό Α.Ε.» που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου
1955/1991

— Ο «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), που
ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του διατάγματος 3721/1957, του νομοθετικού
διατάγματος 716/1970, του νόμου 866/79 και του νόμου 2898/2001 (Α’71).

— Το «Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων» («Κ.Τ.Ε.Λ.»), που λειτουργεί
βάσει του νόμου 2963/2001 (Α’268).

— Οι «Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», γνωστές με την
επωνυμία «ΡΟΔΑ» και «ΔΕΑΣ ΚΩ» αντίστοιχα, που λειτουργούν βάσει του
νόμου 2963/2001 (Α’268).
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Ισπανία

— Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων αστικών μεταφορών δυνάμει του
«Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local της 2ας Απριλίου
1985· Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local» και της αντίστοιχης περιφερειακής νομοθεσίας, κατά περί-
πτωση.

— Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορεία σύμ-
φωνα με τη μεταβατική διάταξη αριθ. 3 του «Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres».

Παραδείγματα:

— Empresa Municipal de Transportes de Madrid

— Empresa Municipal de Transportes de Málaga

— Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

— Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

— Empresa Municipal de Transportes de Valencia

— Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

— Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

— Entitat Metropolitana de Transport — AMB

— Eusko Trenbideak, s.a.

— Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

— Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

— Consorcio de Transportes de Mallorca

— Metro de Madrid

— Metro de Málaga, S.A.,

— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Γαλλία

— Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του άρθρου
7-II του Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 της 30ής
Δεκεμβρίου 1982.

— Régie des transports de Marseille

— RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

— Régie départementale des transports du Jura

— RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer
français και άλλοι φορείς που παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες δυνάμει
άδειας χορηγηθείσας από το Syndicat des transports d’Ile-de-France, δυνάμει
του Ordonnance no59-151 της 7ης Ιανουαρίου 1959, όπως τροποποιήθηκε,
και των εκτελεστικών διαταγμάτων σχετικά με την οργάνωση των επιβατικών
μεταφορών στην περιφέρεια Ile-de-France.

— Réseau ferré de France, κρατική εταιρεία που συστάθηκε με το νόμο
αριθ. 97-135 της 13ης Φεβρουαρίου 1997.

— Οργανισμοί περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή όμιλοι
οργανισμών περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτε-
λούν οργανωτική αρχή μεταφορών (παράδειγμα: Communauté urbaine de
Lyon).

Ιταλία

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών
μέσω σιδηροδρόμων, αυτοματοποιμένων συστημάτων, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφο-
ρείων ή διαχειρίζονται τις σχετικές υποδομές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο
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Περιλαμβάνουν για παράδειγμα:

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μετα-
φορών βάσει άδειας δυνάμει του Decreto του Ministro dei Trasporti No316
της 1ης Δεκεμβρίου 2006«Regolamento recante riordino dei servizi automo-
bilistici interregionali di competenza statale»

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο
κοινό δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφοι 4 ή 15 του Regio Decreto No 2578
της 15ης Οκτωβρίου 1925 — Approvazione del testo unico della legge
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle pro-
vince.

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο
κοινό δυνάμει του Decreto Legislativo No422 της 19ης Νοεμβρίου 1997 —

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παρά-
γραφος 4 του Legge No59 της 15ης Μαρτίου 1997 — όπως τροποποιήθηκε
από το Decreto Legislativo No 400 της 20ής Σεπτεμβρίου 1999, και από το
άρθρο 45 του Legge No166 της 1ης Αυγούστου 2002.

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μετα-
φορών δυνάμει του άρθρου 113 του κωδικοποιημένου κειμένου των νόμων
περί διάρθρωσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που εγκρίθηκε με
τον Legge No267 της 18ης Αυγούστου 2000, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 35 του Legge No448 της 28ης Δεκεμβρίου 2001.

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται βάσει παραχώρη-
σης δυνάμει των άρθρων 242 ή 256 του Regio Decreto No1447 της 9ης
Μαΐου 1912 που εγκρίνει το κωδικοποιημένο κείμενο των νόμων περί le
ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili.

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που
δραστηριοποιούνται βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 4 του Legge
No410 της 4ης Ιουνίου 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei
pubblici servizi di trasporto in concessione.

— Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται βάσει παραχώρη-
σης δυνάμει του άρθρου 14 του Legge No1221 της 2ας Αυγούστου 1952 —

Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee
di trasporto in regime di concessione

Κύπρος

Λετονία

Φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες επιβατικών
μεταφορών με λεωφορεία, τρόλεϊ ή/και τραμ τουλάχιστον στις πόλεις: Ρίγα,
Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne και Ventspils.

Λιθουανία

— Akcinė bendrovė «Autrolis»

— Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus autobusai»

— Uždaroji akcinė bendrovė «Kauno autobusai»

— Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus troleibusai»

— Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου
περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφη-
μερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και δραστηριοποιούνται στον
τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο
σύμφωνα με τον κώδικα οδικών μεταφορών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 119-2772, 1996).

Λουξεμβούργο

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

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

— Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE).
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— Επιχειρήσεις μεταφορών με λεωφορεία που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει
του règlement grand-ducal concernant les conditions d’octroi des autorisa-
tions d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers
réguliers de personnes rémunérées της 3ης Φεβρουαρίου 1978.

Ουγγαρία

— Φορείς που παρέχουν τακτικές δημόσιες αστικές και υπεραστικές μεταφορές
με λεωφορείο δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a
közbeszerzésekről and 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

— Φορείς που παρέχουν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε
εθνική κλίμακα δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről και 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Μάλτα

— L-Awtorita` dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Κάτω Χώρες

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του κεφαλαίου II
(Openbaar Vervoer) του Wet Personenvervoer. Για παράδειγμα:

— RET (Rotterdam)

— HTM (Den Haag)

— GVB (Amsterdam)

Αυστρία

— Φορείς εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες δυνάμει του
Eisenbahngesetz, BGBl. Αριθ. 60/1957, όπως τροποποιήθηκε ή του Kraft-
fahrliniengesetz, BGBl. Αριθ. 203/1999, όπως τροποποιήθηκε.

Πολωνία

(1) Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς με αστικό σιδηρόδρομο και οι
οποίοι λειτουργούν βάσει παραχώρησης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

(2) Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για το κοινό στον τομέα των αστικών
μεταφορών με λεωφορείο και οι οποίοι λειτουργούν βάσει άδειας σύμφωνα
με τον ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym και φορείς
που παρέχουν υπηρεσίες για το κοινό στον τομέα των αστικών μεταφορών,

στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

— Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

— Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne — Łódź Sp. z o.o.

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο, ο., Olsztyn

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

2004L0017 — EL — 01.01.2010 — 010.001 — 107



▼M7

— Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

— Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

— Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

— Polbus — PKS Sp. z o.o., Wrocław

— Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp.
z.ο.ο

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο, ο.

— Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji
Samochodowej S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku
Mazowieckim S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej «SOKOŁÓW» w Soko-
łowie Podlaskim S.A

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

— Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe «Transgór» Sp. z.o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzy-
skim S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka
Akcyjna

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka
Akcyjna

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

— Tramwaje Śląskie S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o

— PKS w Suwałkach S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

— PKS Nowa Sól Sp. z.o.o

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór
Mazowiecki

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard
Gdański

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnym-
stawie
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— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie
Wlkp.

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu
Sp. z o.o.

— Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

— Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

— Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

— Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Πορτογαλία

— Metropolitano de Lisboa, E.P., δυνάμει του Decreto-Lei No 439/78 do 30 de
Dezembro de 1978

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και
επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάμει του νόμου αριθ. 58/98 της
18ης Αυγούστου 1998, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει
του Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999

— Δημόσιες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηρο-
δρομικών μεταφορών δυνάμει του νόμου αριθ. 10/90 do 17 de Março 1990

— Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει του άρθρου
98 του Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do
31 de Dezembro 1948)

— Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει του Lei
No 688/73 do 21 de Dezembro 1973

— Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει του Decreto-
Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950

— Metro do Porto, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de
Dezembro 1998, όπως τροποποιήθηκε από το Decreto-Lei No 261/2001 do
26 September 2001

— Normetro, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei No 394-A/98 της 15ης Δεκεμβρίου
1998, όπως τροποποιήθηκε από το Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de
Septembro 2001

— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei No 24/95
do 8 de Fevereiro 1995

— Metro do Mondego, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de
Janeiro 2002

— Metro Transportes do Sul, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei No 337/99 do 24 de
Agosto 1999

— Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης
που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του Lei No 159/99 do 14 de
Septembro 1999

Ρουμανία

— S.C. de Transport cu Metroul București — «Metrorex» SA

— Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Σλοβενία

Εταιρείες που εκτελούν δημόσιες αστικές μεταφορές με λεωφορείο δυνάμει του
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in
65/99).
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Mat. Št. Naziv POŠTNA ŠT. KRAJ

1540564 AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani 6271 DEKANI

5065011 AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D. 9000 MURSKA SOBOTA

5097053 Alpetour Potovalna Agencija 4000 Kranj

5097061 ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. 4220 ŠKOFJA LOKA

5107717 INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O. 8250 BREŽICE

5143233 IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje
Celje

3000 CELJE

5143373 AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURI-
ZEM D.D. NOVA GORICA

5000 NOVA GORICA

5222966 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET
D.O.O.

1000 LJUBLJANA

5263433 CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D. 2000 MARIBOR

5352657 I & I — Avtobusni Prevozi D.D. Koper 6000 KOPER — CAPODI-
STRIA

5357845 Meteor Cerklje 4207 Cerklje

5410711 KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje 2391 PREVALJE

5465486 INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D. 4290 TRŽIČ

5544378 KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrže-
vanje Vozil, D.D. Kamnik

1241 KAMNIK

5880190 MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica 8344 VINICA

Σλοβακία

— Μεταφορείς που εκμεταλλεύονται, βάσει άδειας, δημόσιες επιβατικές μετα-
φορές με τραμ, τρόλεϊ, ειδικό σιδηρόδρομο ή τελεφερίκ δυνάμει του άρθρου
23 του νόμου αριθ. 164/1996 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους
αριθ. 58/1997 Coll., αριθ. 260/2001 Coll., αριθ. 416/2001 Coll. και
αριθ. 114/2004 Coll.,

— Μεταφορείς που εκμεταλλεύονται εγχώριες τακτικές επιβατικές μεταφορές με
λεωφορείο στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβακίας ή και σε μέρος του
εδάφους ξένου κράτους ή σε καθορισμένο μέρος του εδάφους της Δημοκρα-
τίας της Σλοβακίας βάσει άδειας εκμετάλλευσης μεταφορών με λεωφορείο
και βάσει άδειας μεταφοράς για ειδικό δρομολόγιο, οι οποίες χορηγούνται
δυνάμει του νόμου αριθ. 168/1996 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους
νόμους αριθ. 386/1996 Coll., αριθ. 58/1997 Coll., αριθ. 340/2000 Coll.,
αριθ. 416/2001 Coll., αριθ. 506/2002 Coll., αριθ. 534/2003 Coll. και
αριθ. 114/2004 Coll.

Για παράδειγμα:

— Dopravný podnik Bratislava, a.s.

— Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

— Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

— Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.
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Φινλανδία

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τακτικών μεταφορών με πούλμαν βάσει ειδικής
ή αποκλειστικής άδειας δυνάμει του laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä
tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) και αρχές μετα-
φορών της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπη-
ρεσίες δημόσιας μεταφοράς με λεωφορείο, σιδηρόδρομο ή υπόγειο σιδηρόδρομο,
ή διατηρούν δίκτυο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών μεταφοράς.

Σουηδία

— Φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αστικού σιδηροδρόμου ή τραμ δυνάμει
του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik και του
lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

— Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών με τρόλεϊ ή λεωφο-
ρείο δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
και του yrkestrafiklagen (1998:490).

Ηνωμένο Βασίλειο

— London Regional Transport

— London Underground Limited

— Transport for London

— Θυγατρική της Transport for London κατά την έννοια του άρθρου 424(1) του
Greater London Authority Act 1999

— Strathclyde Passenger Transport Executive

— Greater Manchester Passenger Transport Executive

— Tyne and Wear Passenger Transport Executive

— Brighton Borough Council

— South Yorkshire Passenger Transport Executive

— South Yorkshire Supertram Limited

— Blackpool Transport Services Limited

— Conwy County Borough Council

— Πρόσωπο που παρέχει τοπικές μεταφορές στο Λονδίνο (London local ser-
vice), όπως ορίζονται στο άρθρο 179(1) του Greater London Authority Act
1999 (μεταφορά με λεωφορείο) δυνάμει συμφωνίας με την Transport for
London βάσει του τμήματος 156(2) του εν λόγω νόμου ή δυνάμει συμφωνίας
μεταφορών με θυγατρική κατά τον ορισμό του άρθρου 169 του εν λόγω
νόμου

— Northern Ireland Transport Holding Company

— Πρόσωπο που κατέχει άδεια οδικών μεταφορών βάσει του άρθρου 4(1) του
Transport Act (Northern Ireland) 1967, η οποία του επιτρέπει να εκτελεί
τακτικές μεταφορές κατά την έννοια της άδειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσίων

Βέλγιο

— De Post//La Poste

Βουλγαρία

— «Български пощи»«ЕАД»

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ταχυδρομικών
υπηρεσιών, όπωςορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) του
νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε.

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— Česká Pošta, s.p.

Δανία

— Post Danmark, βλ. νόμο αριθ. 409 περί Post Danmark A/S της 6ης Ιουνίου
2002

Γερμανία

Εσθονία

— AS Eesti Post

Ιρλανδία

— An Post plc

Ελλάδα

— Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία — ΕΛ.ΤΑ, που ιδρύθηκαν με το νομοθετικό
διάταγμα 496/70 και λειτουργούν βάσει του νόμου 2668/98 (ΕΛ.ΤΑ)

Ισπανία

— Correos y Telégrafos, S.A.

Γαλλία

— La Poste

— La Poste interarmées

Ιταλία

— Poste Italiane S.p.A.

Κύπρος

— Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Λετονία

— VAS «Latvijas Pasts»

Λιθουανία

— Akcinė bendrovė «Lietuvos paštas»

— Άλλοι φορείς που ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2)
του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επί-
σημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δρα-
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στηριότητες στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο
περί ταχυδρομείων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. 36-1070, 1999· αριθ. 61-2125, 2004).

Λουξεμβούργο

— Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Ουγγαρία

— Εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες δυνάμει των άρθρων 162-
163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2003. évi CI.
törvény a postáról.

Για παράδειγμα:

— Magyar Posta

Μάλτα

— Maltapost plc

Κάτω Χώρες

— TNT

Αυστρία

— Österreichische Post AG

Πολωνία

— Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej «Poczta Polska»

Πορτογαλία

— CTT — Correios de Portugal

Ρουμανία

— Compania Naţională «Poşta Română SA»

Σλοβενία

Mat. št. Naziv POŠTNA ŠT. KRAJ

5881447 Pošta Slovenije, d.o.o. 2000 Maribor

Σλοβακία

Φορείς με αποκλειστικό δικαίωμα παροχής ορισμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών
βάσει άδειας χορηγηθείσας δυνάμει του νόμου αριθ. 507/2001 Coll.

Για παράδειγμα:

— Slovenská pošta, a.s.

Φινλανδία

Itella Oyj

Σουηδία

— Posten Meddelande AB

— Posten Logistik AB

Ηνωμένο Βασίλειο

The Royal Mail Group Ltd.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και αντλησης πετρελαίου
ή αερίου

Βέλγιο

Βουλγαρία

Φορείς που αναζητούν ή αντλούν πετρέλαιο ή αέριο δυνάμει του Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) or Закона за концесиите
(обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

— «Дайрект Петролеум България» — ЕООД, София

— «Петреко-България» — ЕООД, София

— «Проучване и добив на нефт и газ» — АД, София

— «Мерлоуз Рисорсиз» — ООД, Люксембург

— «Мерлоуз Рисорсиз САРЛ», Люксембург

— «ОМВ (България) Извънтериториално проучване» — ООД, Виена,
Австрия

— «Джей Кей Екс България Лимитид» — Лондон, Англия

— «Рамко България Лимитид» — Абърдийн, Шотландия

— «Болкан Експлорърс (България) Лимитид» — Дъблин, Ирландия

— ОАО «Башкиргеология», Уфа, Руска федерация

— «Винтидж Петролеум България, Инк.» — Кайманови острови

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεω-
γραφική περιοχή με σκοπό την αναζήτηση ή άντληση πετρελαίου ή αερίου
(διέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του νόμου
αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε).

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— Moravské naftové doly, a.s.

Δανία

Φορείς δυνάμει των:

— Lov om Danmarks undergrund, βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 889 της 4ης
Ιουλίου 2007.

— Lov om kontinentalsoklen, βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ 1101 της 18ης
Νοεμβρίου 2005.

Γερμανία

— Επιχειρήσεις κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου
1980, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006.

Εσθονία

— Επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του
νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του άρθρου
14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332).

Ιρλανδία

— Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (authorisation, license, permit ή con-
cession) αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου δυνάμει των εξής
νομικών διατάξεων:

— Continental Shelf Act 1968

— Petroleum and Other Minerals Development Act 1960
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— Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development
1992

— Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Ελλάδα

— «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», δυνάμει του νόμου 2593/98 για την αναδιοργά-
νωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό
αυτής και άλλες διατάξεις.

Ισπανία

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

— Cambria Europe, Inc.

— CNWL oil (España), S.A.

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

— Conoco limited.

— Eastern España, S.A.

— Enagas, S.A.

— España Canadá resources Inc.

— Fugro — Geoteam, S.A.

— Galioil, S.A.

— Hope petróleos, S.A.

— Locs oil compay of Spain, S.A.

— Medusa oil Ltd.

— Murphy Spain oil company

— Onempm España, S.A.

— Petroleum oil & gas España, S.A.

— Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

— Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

— Taurus petroleum, AN.

— Teredo oil limited

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

— Wintersahll, AG

— YCI España, L.C.

— Άλλοι φορείς που λειτουργούν δυνάμει του «Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de hidrocarburos» και της σχετικής εκτελεστικής νομοθεσίας.

Γαλλία

— Φορείς επιφορτισμένοι με την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου
δυνάμει του Code minier και των σχετικών εκτελεστικών κειμένων, ιδίως του
Décret no95-427 της 19ης Απριλίου 1995 και του Décret no2006-648 της 2ας
Ιουνίου 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Ιταλία

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (autorizzazione, permesso, licenza ή
concessione) αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου ή υπόγειας αποθή-
κευσης φυσικού αερίου δυνάμει των ακόλουθων νομοθετικών διατάξεων:

— Νόμος αριθ. 136 της 10ης Φεβρουαρίου 1953·

— Νόμος αριθ. 6 της 11ης Ιανουαρίου 1957, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο
αριθ. 613 της 21ης Ιουλίου 1967

— Νόμος αριθ. 9 της 9ης Ιανουαρίου 1991·
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— Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 625 της 25ης Νοεμβρίου 1996·

— Νόμος αριθ. 170 της 26ης Απριλίου 1974, όπως τροποποιήθηκε με το νομο-
θετικό διάταγμα 164 της 23ης Μαΐου 2000.

Κύπρος

Λετονία

Όλες οι εταιρείες που έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια και έχουν ξεκινήσει
την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου.

Λιθουανία

— Ανώνυμη εταιρεία «Geonafta»

— Λιθουανική-δανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Minijos nafta»

— Κοινή λιθουανική-σουηδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Genčių nafta»

— Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Geobaltic»

— Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Manifoldas»

— Άλλοι φορείς που ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2)
του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επί-
σημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δρα-
στηριότητες στους τομείς της αναζήτησης και άντλησης πετρελαίου ή αερίου
σύμφωνα με το νόμο περί υπέδάφους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επί-
σημη Εφημερίδα αριθ. 53-1582, 1995· αριθ. 35-1164, 2001).

Λουξεμβούργο

Ουγγαρία

— Φορείς που αναζητούν ή αντλούν πετρέλαιο ή αέριο βάσει άδειας ή παρα-
χώρησης δυνάμει του 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Μάλτα

— Ο Petroleum (Production) Act (Cap. 156) και το παράγωγο δίκαιο δυνάμει
αυτού του νόμου, και ο Continental Shelf Act (Cap. 194) και το παράγωγο
δίκαιο δυνάμει αυτού του νόμου.

Κάτω Χώρες

— Φορείς κατά την έννοια του Mijnbouwwet (1η Ιανουαρίου 2003).

Αυστρία

— Φορείς στους οποίους έχει δοθεί έγκριση για την αναζήτηση ή εξόρυξη
γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων δυνάμει του Mineralrohstoffgesetz,
BGBl. αριθ. 38/1999 όπως τροποποιήθηκε

Πολωνία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αναζήτησης, διερεύνησης και
άντλησης αερίου, πετρελαίου και των φυσικών του παραγώγων, λιγνίτη, άνθρακα
ή άλλων στερεών καυσίμων βάσει του ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

— Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

— Petrobaltic S.A.

— Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

— Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Πορτογαλία

Φορείς που κατέχουν έγκριση, άδεια ή σύμβαση παραχώρησης για την άντληση
πετρελαίου και αερίου δυνάμει των εξής:
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— Decreto-Lei no 109/94, de 26 de Abril, Declaração de rectificação no 64/94,
de 94-05-31 e Portaria no 790/94, de 5 de Setembro,

— Despacho no 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, de 17
de Janeiro·

— Aviso, D.R. III, no 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III no 60, de 02-03-12

Ρουμανία

— Societatea Națională «Romgaz» S.A. Mediaș

— S.C. PETROM S.A

Σλοβενία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στην αναζήτηση και άντληση πετρελαίου δυνά-
μει του Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

Mat. št. Naziv POŠTNA ŠT. KRAJ

1328255 Nafta Lendava 9220 Lendava

Σλοβακία

— Φορείς που αντλούν αέριο βάσει έγκρισης χορηγηθείσας σύμφωνα με το
νόμο αριθ. 656/2004 Coll.,

— Φορείς που δραστηριοποιούνται στη γεωλογική αναζήτηση ή άντληση κοιτα-
σμάτων πετρελαίου βάσει μεταλλευτικής άδειας που έχει χορηγηθεί δυνάμει
του νόμου αριθ. 51/1988 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους
αριθ. 499/1991 Coll., αριθ. 154/1995 Coll., αριθ. 58/1998 Coll.,
αριθ. 533/2004 Coll. και δυνάμει του νόμου αριθ. 214/2002 Coll.

Φινλανδία

Σουηδία

Φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αναζήτησης ή εκμετάλλευσης
πετρελαίου ή αερίου δυνάμει του minerallagen (1991:45) ή στους οποίους έχει
χορηγηθεί έγκριση δυνάμει του lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ηνωμένο Βασίλειο

— Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα δυνάμει άδειας που έχει χορηγηθεί ή
ισχύει σαν να είχε χορηγηθεί βάσει του Petroleum Act 1998

— Πρόσωπα με άδεια χορηγηθείσα βάσει του Petroleum (Production) Act (Nort-
hern Ireland) 1964
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων
και άλλων στερεών καυσίμων

Βέλγιο

Βουλγαρία

Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα δυνά-
μει του Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) or Закона
за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

— «Балкан МК» — ЕООД

— «Въгледобив Бобов дол» — ЕООД

— «Въглища Перник» — ООД

— «Геология и геотехника» — ООД

— «Елшица-99» — АД

— «Енемона» — АД

— «Карбон Инвест» — ООД

— «Каусто-голд» — АД

— «Мес Ко ММ5» — ЕООД

— «Мина Балкан — 2000» — АД

— «Мина Бели брег» — АД

— «Мина Открит въгледобив» — АД

— «Мина Станянци» — АД

— «Мина Черно море — Бургас» — ЕАД

— «Мина Чукурово» — АД

— «Мининвест» — ООД

— «Мини Марица-изток» — ЕАД

— «Минно дружество Белоградчик» — АД

— «Рекоул» — АД

— «Руен Холдинг» — АД

— «Фундаментал» — ЕООД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεω-
γραφική περιοχή με σκοπό την αναζήτηση ή εξόρυξη γαιανθράκων ή άλλων
στερεών καυσίμων (διέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του
νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε).

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— Mostecká uhelná a. s

— OKD, a.s.

— Severočeské doly a.s.

— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Δανία

— Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα
δυνάμει του κωδικοποιημένου νόμου αριθ. 784 της 21ης Ιουνίου 2007

Γερμανία

— Επιχειρήσεις κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου
1980, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006.
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Εσθονία

— AS Eesti Põlevkivi

Ιρλανδία

— Η Bord na Mona plc., η οποία συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Turf
Development Act 1946 έως 1998

Ελλάδα

— Η «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού», η οποία αναζητά και εξορύσσει
γαιάνθρακες και άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του μεταλλευτικού κώδικα
του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο της 27ης Απριλίου 1976.

Ισπανία

— Alto Bierzo, S.A.

— Antracitas de Arlanza, S.A.

— Antracitas de Gillon, S.A.

— Antracitas de La Granja, S.A.

— Antracitas de Tineo, S.A.

— Campomanes Hermanos, S.A.

— Carbones de Arlanza, S.A.

— Carbones de Linares, S.A.

— Carbones de Pedraforca, S.A.

— Carbones del Puerto, S.A.

— Carbones el Túnel, S.L.

— Carbones San Isidro y María, S.A.

— Carbonífera del Narcea, S.A.

— Compañía Minera Jove, S.A.

— Compañía General Minera de Teruel, S.A.

— Coto minero del Narcea, S.A.

— Coto minero del Sil, S.A.

— Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

— Endesa, S.A.

— González y Díez, S.A.

— Hijos de Baldomero García, S.A.

— Hullas del Coto Cortés, S.A.

— Hullera Vasco-leonesa, S.A.

— Hulleras del Norte, S.A.

— Industrial y Comercial Minera, S.A.

— La Carbonífera del Ebro, S.A.

— Lignitos de Meirama, S.A.

— Malaba, S.A.

— Mina Adelina, S.A.

— Mina Escobal, S.A.

— Mina La Camocha, S.A.

— Mina La Sierra, S.A.

— Mina Los Compadres, S.A.

— Minas de Navaleo, S.A.
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— Minas del Principado, S.A.

— Minas de Valdeloso, S.A.

— Minas Escucha, S.A.

— Mina Mora primera bis, S.A.

— Minas y explotaciones industriales, S.A.

— Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

— Minera del Bajo Segre, S.A.

— Minera Martín Aznar, S.A.

— Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

— Muñoz Sole hermanos, S.A.

— Promotora de Minas de carbón, S.A.

— Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

— Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

— Unión Minera del Norte, S.A.

— Union Minera Ebro Segre, S.A.

— Viloria Hermanos, S.A.

— Virgilio Riesco, S.A.

— Άλλοι φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του «Ley 22/1973, de 21
de julio, de Minas» και της σχετικής εκτελεστικής νομοθεσίας.

Γαλλία

— Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα
δυνάμει του Code minier και των σχετικών εκτελεστικών κειμένων, ιδίως του
Décret no 95-427 της 19ης Απριλίου 1995 και του Décret no2006-648 της
2ας Ιουνίου 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Ιταλία

— Carbosulcis S.p.A.

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

— Φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί
δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και δραστηριοποιούνται στους
τομείς της αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων και άλλων στερεών καυ-
σίμων σύμφωνα με το νόμο περί υπέδάφους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 63-1582, 1995· αριθ. 35-1164, 2001).

Λουξεμβούργο

Ουγγαρία

— Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα ορυκτά καύσιμα
βάσει έγκρισης ή παραχώρησης δυνάμει του 1993. évi XLVIII. törvény a
bányászatról.

Μάλτα

Κάτω Χώρες

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

— Φορείς στους οποίους έχει δοθεί έγκριση για την αναζήτηση ή εξόρυξη
γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων δυνάμει του Mineralrohstoffgesetz,
BGBl.

Πολωνία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αναζήτησης, διερεύνησης και
άντλησης αερίου, πετρελαίου και των φυσικών του παραγώγων, λιγνίτη, άνθρακα
ή άλλων στερεών καυσίμων βάσει του ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

— Kompania Węglowa S.A.

— Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

— Katowicki Holding Węglowy S.A,

— Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

— «Lubelski Węgiel Bogdanka» S.A.

— Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

— Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

— Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

— Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

— Kopalnia Węgla Brunatnego «Konin» S.A.

— Kopalnia Węgla Brunatnego «Sieniawa» S.A.

— Kopalnia Węgla Brunatnego «Adamów» S.A w Turku

— Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A,

— Południowy KoncernWęglowy S.A.

Πορτογαλία

— Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, nos termos dos Decretos-Lei
no 90/90 e no 87/90, ambos de 16 de Março.

Ρουμανία

— Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

— Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

— Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

— Societatea Comercială Minieră «Banat-Anina» SA

— Compania Națională a Uraniului SA București

— Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Σλοβενία

Φορείς που ασκούν δραστηριότητες αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων
δυνάμει του Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

Mat. št. Naziv POŠTNA ŠT. KRAJ

5920850 RTH, RUDNIK TRBOVLJE-
HRASTNIK, D.O.O.

1420 TRBOVLJE

5040361 Premogovnik Velenje 3320 VELENJE

Σλοβακία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στη γεωλογική αναζήτηση ή εξόρυξη κοιτασμά-
των γαιάνθρακα βάσει μεταλλευτικής άδειας που έχει χορηγηθεί δυνάμει του
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νόμου αριθ. 51/1988 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους
αριθ. 499/1991 Coll., αριθ. 154/1995 Coll., αριθ. 58/1998 Coll. και
αριθ. 533/2004 Coll., και δυνάμει του νόμου αριθ. 214/2002 Coll.

Φινλανδία

Φορείς στους οποίους έχει παραχωριηθεί ειδικό δικαίωμα αναζήτησης ή εξόρυ-
ξης στερεών καυσίμων δυνάμει του laki oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
(973/2002).

Σουηδία

Φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αναζήτησης ή εξόρυξης γαιαν-
θράκων ή άλλων στερεών καυσίμων βάσει παραχώρησης δικαιώματος δυνάμει
του minerallagen (1991:45) ή του lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ή
οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση δυνάμει του lagen (1966:314) om kontinentalsoc-
keln

Ηνωμένο Βασίλειο

— Κάθε φορέας με άδεια (κατά την έννοια του Coal Industry Act 1994)

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

— Πρόσωπα που ενεργούν βάσει άδειας αναζήτησης κοιτασμάτων, μεταλλευτι-
κής μίσθωσης ή άδειας εξόρυξης (prospecting licence, mining lease, mining
licence ή mining permission), όπως ορίζονται στο τμήμα 57(1) του Mineral
Development Act (Northern Ireland) 1969.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλασσίου λιμένα,
λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού

Βέλγιο

— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

— Havenbedrijf van Gent

— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

— Port autonome de Charleroi

— Port autonome de Namur

— Port autonome de Liège

— Port autonome du Centre et de l’Ouest

— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de
Haven van Brussel

— Waterwegen en Zeekanaal

— De Scheepvaart

Βουλγαρία

ДП «Пристанищна инфраструктура»

Φορείς οι οποίοι, βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, εκμεταλλεύονται
λιμένες για δημόσιες μεταφορές εθνικής σπουδαιότητας ή μέρη αυτών, οι οποίοι
αναφέρονται στο παράρτημα 1 του άρθρου 103α του Закона за морските про-
странства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република Бълга-
рия (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

— «Пристанище Варна» ЕАД

— «Порт Балчик» АД

— «БМ Порт» АД

— «Пристанище Бургас» ЕАД

— «Пристанищен комплекс — Русе» ЕАД

— «Пристанищен комплекс — Лом» ЕАД

— «Пристанище Видин» ЕООД

— «Драгажен флот — Истър» АД

— «Дунавски индустриален парк» АД

Φορείς οι οποίοι, βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, εκμεταλλεύονται
λιμένες για δημόσιες μεταφορές περιφερειακής σπουδαιότητας ή μέρη αυτών, οι
οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα 2 του άρθρου 103α του Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

— «Фиш Порт» АД

— Кораборемонтен завод «Порт — Бургас» АД

— «Либърти металс груп» АД

— «Трансстрой — Бургас» АД

— «Одесос ПБМ» АД

— «Поддържане чистотата на морските води» АД

— «Поларис 8» ООД

— «Лесил» АД

— «Ромпетрол — България» АД

— «Булмаркет — ДМ» ООД

— «Свободна зона — Русе» ЕАД
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— «Дунавски драгажен флот» — АД

— «Нарен» ООД

— «ТЕЦ Свилоза» АД

— НЕК ЕАД — клон «АЕЦ — Белене»

— «Нафтекс Петрол» ЕООД

— «Фериботен комплекс» АД

— «Дунавски драгажен флот Дуним» АД

— «ОМВ България» ЕООД

— СО МАТ АД — клон Видин

— «Свободна зона — Видин» ЕАД

— «Дунавски драгажен флот Видин»

— «Дунав турс» АД

— «Меком» ООД

— «Дубъл Ве Ко» ЕООД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεω-
γραφική περιοχή με σκοπό τη λειτουργία εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα,
λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού και την παροχή
των εν λόγω εγκαταστάσεων σε αερομεταφορείς, θαλάσσιους μεταφορείς ή μετα-
φορείς εσωτερικού πλωτού δικτύου (διέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο θ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως
τροποποιήθηκε).

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— České přístavy, a.s.

Δανία

— Οι λιμένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του lov om havne, βλ. νόμο
αριθ. 326 της 28ης Μαΐου 1999

Γερμανία

— Θαλάσσιοι λιμένες που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης (Länder, Kreise Gemeinden).

— Οι λιμένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που υπάγονται στο Hafenor-
dnung δυνάμει του Wassergesetze των Länder

Εσθονία

— Φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2
του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του
άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

— AS Saarte Liinid·

— AS Tallinna Sadam

Ιρλανδία

— Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των Harbours Acts 1946 έως 2000

— Ο λιμένας του Rosslare Harbour που λειτουργεί δυνάμει των Fishguard and
Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Ελλάδα

— «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Β. Α.Ε.»), δυνάμει
του νόμου 2932/01.
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— «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ε. Α.Ε.»), δυνά-
μει του νόμου 2932/01.

— «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»),
δυνάμει του νόμου 2932/01.

— «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Η. Α.Ε.»),
δυνάμει του νόμου 2932/01.

— «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»), δυνά-
μει του νόμου 2932/01.

— «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»),
δυνάμει του νόμου 2932/01.

— «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), δυνά-
μει του νόμου 2932/01

— «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»), δυνά-
μει του νόμου 2932/01.

— «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ρ. Α.Ε»), δυνάμει
του νόμου 2932/01. (Οργανισμοί λιμένων)

— (Οργανισμοί λιμένων)

— Άλλοι λιμένες, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία που διέπονται από το
προεδρικό διάταγμα αριθ. 649/1977., το νόμο 2987/02, το Π.Δ. 362/97 και
το νόμο 2738/99

Ισπανία

— Ente público Puertos del Estado

— Autoridad Portuaria de Alicante

— Autoridad Portuaria de Almería — Motril

— Autoridad Portuaria de Avilés

— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

— Autoridad Portuaria de Baleares

— Autoridad Portuaria de Barcelona

— Autoridad Portuaria de Bilbao

— Autoridad Portuaria de Cartagena

— Autoridad Portuaria de Castellón

— Autoridad Portuaria de Ceuta

— Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao

— Autoridad Portuaria de Gijón

— Autoridad Portuaria de Huelva

— Autoridad Portuaria de Las Palmas

— Autoridad Portuaria de Málaga

— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

— Autoridad Portuaria de Melilla

— Autoridad Portuaria de Pasajes

— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

— Autoridad Portuaria de Santander

— Autoridad Portuaria de Sevilla

— Autoridad Portuaria de Tarragona

— Autoridad Portuaria de Valencia

— Autoridad Portuaria de Vigo

— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
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— Άλλοι λιμενικοί φορείς των «Comunidades Autónomas» των περιφερειών
Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia,
País Vasco y Valencia.

Γαλλία

— Ο φορέας Port autonome de Paris, που συστάθηκε δυνάμει του Loi no68-917
relative au port autonome de Paris της 24ης Οκτωβρίου 1968.

— Ο φορέας Port autonome de Strasbourg, που συστάθηκε δυνάμει της conve-
ntion entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port
rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port της
20ής Μαΐου 1923, που εγκρίθηκε από νόμο της 26ης Απριλίου 1924.

— Οι αυτόνομοι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων L. 111-1 και
επόμενα του Code des ports maritimes, οι οποίοι έχουν νομική προσωπικό-
τητα.

— Port autonome de Bordeaux

— Port autonome de Dunkerque

— Port autonome de La Rochelle

— Port autonome du Havre

— Port autonome de Marseille

— Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

— Port autonome de Pointe-à-Pitre

— Port autonome de Rouen

— Λιμένες χωρίς νομική προσωπικότητα, ιδιοκτησίας του κράτους (décret
no2006-330 της 20ής Μαρτίου 2006 fixant la liste des ports des départements
d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales), των οποίων η διαχείριση έχει
παραχωρηθεί στα κατά τόπους chambres de commerce et d’industrie:

— Port de Fort de France (Martinique)

— Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

— Port-Réunion (île de la Réunion)

— Ports de Saint-Pierre et Miquelon

— Λιμένες χωρίς νομική προσωπικότητα, των οποίων η περιουσία έχει μεταβι-
βαστεί στους οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, και των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στα κατά τόπους chambres de
commerce et d’industrie (άρθρο 30 του νόμου αριθ. 2004-809 της 13ης
Αυγούστου 2004 04 relative aux libertés et responsabilités locales, όπως
τροποποιήθηκε από τον Loi no2006-1771 της 30ής Δεκεμβρίου 2006):

— Port de Calais

— Port de Boulogne-sur-Mer

— Port de Nice

— Port de Bastia

— Port de Sète

— Port de Lorient

— Port de Cannes

— Port de Villefranche-sur-Mer

— Voies navigables de France, δημόσιος οργανισμός που υπόκειται στις διατά-
ξεις του άρθρου 124 του Loi no90-1168 της 29ης Δεκεμβρίου 1990, όπως
τροποποιήθηκε.

Ιταλία

— Κρατικοί (Porti statali) και άλλοι λιμένες που διοικούνται από λιμεναρχεία
(Capitanerie di Porto) δυνάμει του Codice della navigazione, Regio Decreto
No327 της 30ής Μαρτίου 1942
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— Αυτόνομοι λιμένες (enti portuali) που έχουν συσταθεί από ειδικούς νόμους
δυνάμει του άρθρου 19 του Codice della navigazione, Regio Decreto No327
της 30ής Μαρτίου 1942

Κύπρος

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που ιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου
Νόμο του 1973.

Λετονία

Αρχές που διαχειρίζονται λιμένες βάσει του νόμου «Likumu par ostām»:

— Rīgas brīvostas pārvalde

— Ventspils brīvostas pārvalde

— Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

— Salacgrīvas ostas pārvalde

— Skultes ostas pārvalde

— Lielupes ostas pārvalde

— Engures ostas pārvalde

— Mērsraga ostas pārvalde

— Pāvilostas ostas pārvalde

— Rojas ostas pārvalde

Άλλοι φορείς που πραγματοποιούν αγορές βάσει του νόμου «Par iepirkumu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām» και οι οποίοι διαχειρίζονται
λιμένες βάσει του νόμου «Likumu par ostām».

Λιθουανία

— Κρατική επιχείρηση «Κρατική Διοίκηση Θαλάσσιου Λιμένα Klaipėda», που
λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο περί Κρατικής Διοίκησης Θαλάσσιου Λιμένα
Klaipėda της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 53-
1245, 1996)·

— Κρατική επιχείρηση «Vidaus vandens kelių direkcija» που λειτουργεί σύμ-
φωνα με τον Κώδικα Εσωτερικών Πλωτών Μεταφορών της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 105-2393, 1996)·

— Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου
περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφη-
μερίδα αριθ. 84-2000, 1996 αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητες
στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλω-
τού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού σύμφωνα με τον Κώδικα Εσωτε-
ρικών Πλωτών Μεταφορών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας).

Λουξεμβούργο

— Ο φορέας Port de Mertert, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του loi
relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle
της 22ας Ιουλίου 1963, όπως τροποποιήθηκε.

Ουγγαρία

— Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi
CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2000. évi XLII. törvény a vízi
közlekedésről.

Μάλτα

— L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Κάτω Χώρες

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα
εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού. Για παράδειγμα:

— Havenbedrijf Rotterdam
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Αυστρία

— Λιμένες εσωτερικού πλωτού δικτύου που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε
Länder ή/και Gemeinden.

Πολωνία

Φορείς που έχουν συσταθεί βάσει του ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

— Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

— Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

— Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

— Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

— Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

— Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

— Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Πορτογαλία

— APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., δυνάμει του
Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro 1998.

— APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei
No 336/98 of do 3 de Novembro 1998.

— APS — Administração do Porto de Sines, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei
No 337/98 do 3 de Novembro 1998.

— APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., δυνάμει του
Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro 1998.

— APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., δυνάμει του Decreto-Lei
No 339/98 do 3 de Novembro 1998.

— Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), δυνάμει του
Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril 2007.

Ρουμανία

— Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime» SA Constanța

— Compania Națională «Administrația Canalelor Navigabile SA»

— Compania Națională de Radiocomunicații Navale «RADIONAV» SA

— Regia Autonomă «Administrația Fluvială a Dunării de Jos»

— Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime»

— Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» SA

— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Σλοβενία

Θαλάσσιοι λιμένες που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει στο κράτος και παρέχουν
οικονομική δημόσια υπηρεσία δυνάμει του Pomorski Zakonik (Uradni list RS,
56/99).

Mat. št. Naziv POŠTNA ŠT. KRAJ

5144353 LUKA KOPER D.D. 6000 KOPER — CAPO-
DISTRIA

5655170 Sirio d.o.o. 6000 KOPER
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Σλοβακία

Φορείς που εκμεταλλεύονται μη δημόσιους λιμένες εσωτερικού πλωτού δικτύου
για την εκτέλεση ποτάμιων μεταφορών από μεταφορικές επιχειρήσεις βάσει
συναίνεσης χορηγηθείσας από κρατική αρχή ή φορείς που έχουν συσταθεί από
κρατική αρχή για την εκμετάλλευση δημόσιων θαλάσσιων λιμένων δυνάμει του
νόμου αριθ. 338/2000 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους
αριθ. 57/2001 Coll. και αριθ. 580/2003 Coll.

Φινλανδία

— Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει του laki kunnallisista satamajärjestyksistä
ja liikennemaksuista/

— lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) και
λιμένες που έχουν συσταθεί βάσει άδειας δυνάμει του τμήματος 3 του laki
yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar
(1156/1994).

— Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Σουηδία

Λιμένες και τερματικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον lagen (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn και το
förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Ηνωμένο Βασίλειο

— Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιεί μια γεωγραφική
περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα
εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού σε επιχειρήσεις
θαλάσσιας ή εσωτερικής πλωτής μεταφοράς.

— Λιμενική αρχή κατά την έννοια του τμήματος 57 του Harbours Act 1964.

— British Waterways Board.

— Λιμενική αρχή κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 38(1) του Harbours Act (Nort-
hern Ireland) 1970.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αερολιμένων

Βέλγιο

— Brussels International Airport Company

— Belgocontrol

— Luchthaven Antwerpen

— Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

— Société Wallonne des Aéroports

— Brussels South Charleroi Airport

— Liège Airport

Βουλγαρία

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация»

ДП «Ръководство на въздушното движение»

Φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων πολιτικής αεροπορίας δημόσιας χρήσης,
όπως καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 43 παρά-
γραφος 3 του Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ,
бр.94/01.12.1972):

— «Летище София» ЕАД

— «Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД

— «Летище Пловдив» ЕАД

— «Летище Русе» ЕООД

— «Летище Горна Оряховица» ЕАД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεω-
γραφική περιοχή με σκοπό την παροχή και λειτουργία αερολιμένων (διέπονται
από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί
δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε).

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

— Česká správa letišť, s.p.

— Letiště Karlovy Vary s.r.o.

— Letiště Ostrava, a.s.

— Správa Letiště Praha, s. p.

Δανία

— Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει έγκρισης δυνάμει του άρθρου 55(1) του
lov om luftfart, βλ. κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 731 της 21ης Ιουνίου 2007.

Γερμανία

— Αερολιμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38(2)(1) του Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung της 19ης Ιουνίου 1964, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις
5 Ιανουαρίου 2007.

Εσθονία

— Φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2
του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του
άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

— AS Tallinna Lennujaam·

— Tallinn Airport GH AS
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Ιρλανδία

— Οι αερολιμένες του Δουβλίνου, του Κορκ και του Shannon που διευθύνονται
από τον φορέα Aer Rianta –Irish Airports.

— Οι αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας δημόσιας ωφελείας δυνάμει
του Irish Aviation Authority Act 1993, όπως τροποποιήθηκε από τον Air
Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, και στους οποίους εκτε-
λούνται τακτικά αεροπορικά δρομολόγια από αεροσκάφη δημόσιας μεταφο-
ράς επιβατών, ταχυδρομείου ή εμπορευμάτων.

Ελλάδα

— Η «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» («ΥΠΑ»), που λειτουργεί δυνάμει του
νομοθετικού διατάγματος 714/70, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 1340/83,
της οποίας ο οργανισμός καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα 56/89, όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

— Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» στα Σπάτα, η οποία λειτουργεί
δυνάμει του νόμου 2338/95 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διε-
θνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, (ίδρυση της εταιρείας “Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες δια-
τάξεις»).

— Οι «Φορείς Διαχείρισης» σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 158/02
«Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε-
τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α 137)

Ισπανία

— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Γαλλία

— Αερολιμένες που διοικούνται από κρατικές εταιρείες δυνάμει των άρθρων
L.251-1, L.260-1 και L.270-1 του Code de l’aviation civile.

— Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από το κρά-
τος δυνάμει του άρθρου R.223-2 του Code de l’aviation civile.

— Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει arrêté préfectoral portant autorisation
d’occupation temporaire.

— Αερολιμένες που έχουν συσταθεί από δημόσια αρχή και αποτελούν αντικεί-
μενο σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο L.221-1 του Code de l’aviation
civile.

— Αερολιμένες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταβιβαστεί σε
οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε ομίλους
αυτών δυνάμει του Loi no2004-809 της 13ης Αυγούστου 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, ιδίως του άρθρου 28:

— Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

— Aérodrome d’Avignon

— Aérodrome de Bastia-Poretta

— Aérodrome de Beauvais-Tillé

— Aérodrome de Bergerac-Roumanière

— Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

— Aérodrome de Brest Bretagne

— Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

— Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

— Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

— Aérodrome de Figari-Sud Corse

— Aérodrome de Lille-Lesquin

— Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

— Aérodrome de Pau-Pyrénées
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— Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

— Aérodrome de Poitiers-Biard

— Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

— Κρατικοί πολιτικοί αερολιμένες, των οποίων η διαχείριση έχει παραχωρηθεί
σε Chambre de commerce et d’industrie (άρθρο 7 του Loi no2005-357 της
21ης Απριλίου 2005 relative aux aéroports και Décret no2007-444 της 23ης
Φεβρουαρίου 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat).

— Aérodrome de Marseille-Provence

— Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

— Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

— Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

— Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

— Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

— Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

— Άλλοι κρατικοί πολιτικοί αερολιμένες που έχουν εξαιρεθεί από τη μεταβί-
βαση σε οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης
δυνάμει του Décret no2005-1070 της 24ης Αυγούστου 2005, όπως τροπο-
ποιήθηκε:

— Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

— Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

— Aéroports de Paris (Loi no2005-357 της 20ής Απριλίου 2005 και Décret
no2005-828 της 20ής Ιουλίου 2005)

Ιταλία

— Από την 1η Ιανουαρίου 1996, το Decreto Legislativo No497 της 25ης Νοεμ-
βρίου 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato
ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, το οποίο επαναδιατυπώθηκε
επανειλημμένα και στη συνέχεια μετατράπηκε σε νόμο, Legge No 665 της
21ης Δεκεμβρίου 1996, θέσπισε εν τέλει τη μετατροπή του εν λόγω φορέα σε
ανώνυμη εταιρεία (S.p.A) από την 1η Ιανουαρίου 2001

— Φορείς διαχείρισης που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους.

— Φορείς διαχείρισης αερολιμενικών εγκαταστάσεων βάσει παραχώρησης χορη-
γηθείσας δυνάμει του άρθρου 694 του Codice della navigazione, Regio Dec-
reto No327 της 30ής Μαρτίου 1942.

— Αερολιμενικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων διαχείρισης SEA
(Μιλάνο) και ADR (Fiumicino).

Κύπρος

Λετονία

— Valsts akciju sabiedrība «Latvijas gaisa satiksme»

— Valsts akciju sabiedrība «Starptautiskā lidosta “Rīga”»

— SIA «Aviasabiedrība “Liepāja”»

Λιθουανία

— Κρατική Επιχείρηση Διεθνής Αερολιμένας Βίλνιους

— Κρατική Επιχείρηση Αερολιμένας Κάουνας

— Κρατική Επιχείρηση Διεθνής Αερολιμένας Παλάνγκα

— Κρατική επιχείρηση «Oro navigacija»

— Δημοτική επιχείρηση «Šiaulių oro uostas»

— Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου
περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφη-
μερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και οι οποίοι λειτουργούν
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στον τομέα των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το νόμο περί
αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 94-
2918, 2000).

Λουξεμβούργο

— Aéroport du Findel.

Ουγγαρία

— Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi
CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και του 1995. évi XCVII. törvény a
légiközlekedésről.

— Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, τον οποίο διαχειρίζεται ο φορέας
Budapest Airport Rt. βάσει του 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
και του 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot
ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Μάλτα

— L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Κάτω Χώρες

Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 18 και επόμενα του Lucht-
vaartwet. Για παράδειγμα:

— Luchthaven Schiphol

Αυστρία

— Φορείς εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες δυνάμει του
Luftfahrtgesetz, BGBl. Αριθ. 253/1957, όπως τροποποιήθηκε.

Πολωνία

— Η δημόσια επιχείρηση «Porty Lotnicze», η οποία λειτουργεί βάσει του
ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym
«Porty Lotnicze»

— Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

— Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

— Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice

— Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków — Balice Sp. z o.
o

— Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

— Port Lotniczy Poznań — Ławica Sp. z o.o.

— Port Lotniczy Szczecin — Goleniów Sp. z o. o.

— Port Lotniczy Wrocław S.A.

— Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

— Port Lotniczy Rzeszów — Jasionka

— Porty Lotnicze «Mazury- Szczytno» Sp. z o. o. w Szczytnie

— Port Lotniczy Zielona Góra — Babimost

Πορτογαλία

— ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., που συστάθηκε δυνάμει του Decreto-
Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

— NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., που
συστάθηκε δυνάμει του Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.
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— ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., που συστάθηκε
δυνάμει του Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991.

Ρουμανία

— Compania Națională «Aeroporturi București» SA

— Societatea Națională «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Consta-
nța»

— Societatea Națională «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia»-SA

— Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
ROMAT SA

— Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

— SC Aeroportul Arad SA

— Regia Autonomă Aeroportul Bacău

— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

— Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

— Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

— Regia Autonomă Aeroportul Iași

— Regia Autonomă Aeroportul Oradea

— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

— Regia Autonomă Aeroportul Suceava

— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Σλοβενία

Δημόσιοι πολιτικοί αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει του Zakon o letalstvu
(Uradni list RS, 18/01)

Mat. Št. Naziv Poštna Št. Kraj

1589423 Letalski Center Cerklje Ob
Krki

8263 Cerklje Ob Krki

1913301 Kontrola Zračnega Prometa
D.O.O.

1000 Ljubljana

5142768 Aerodrom Ljubljana D.D. 4210 Brnik-Aerodrom

5500494 Aerodrom Portorož, D.O.O. 6333 Sečovlje — Sicciole

Σλοβακία

Φορείς που εκμεταλλεύονται αερολιμένες βάσει συναίνεσης χορηγηθείσας από
κρατική αρχή και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών
δυνάμει του νόμου αριθ. 143/1998 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους
αριθ. 57/2001 Coll., αριθ. 37/2002 Coll., αριθ. 136/2004 Coll. και αριθ. 544/2004
Coll.

Για παράδειγμα:

— Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

— Letisko Poprad — Tatry, a.s.

— Letisko Košice, a.s.
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Φινλανδία

Αερολιμένες που διευθύνονται από το φορέα «Ilmailulaitos Finavia/-
Luftfartsverket Finavia» ή από δημοτική ή δημόσια επιχείρηση δυνάμει του
ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) και του laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luft-
fartsverket (1245/2005).

Σουηδία

— Κρατικοί αερολιμένες που διευθύνονται σύμφωνα με τον luftfartslagen
(1957:297)

— Ιδιωτικοί αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας εκμετάλλευσης, σύμ-
φωνα με τον εν λόγω νόμο, όταν η άδεια αυτή πληροί τα κριτήρια του
άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας.

Ηνωμένο Βασίλειο

— Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιεί ορισμένη γεωγραφική
περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων αερολιμένα ή άλλου τερματι-
κού σταθμού σε αερομεταφορείς.

— Φορέας εκμετάλλευσης αεριλιμένα, κατά την έννοια του Airports Act 1986,
που διαχειρίζεται αερολιμένα ο οποίος υπόκειται σε οικονομικό κανονισμό
βάσει του Μέρους IV του εν λόγω νόμου.

— Highland and Islands Airports Limited

— Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα κατά την έννοια του Airports (Northern
Ireland) Order 1994

— BAA Ltd.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οδηγία 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Ιουνίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου (1)

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας (2)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

—

Δ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

—

Ε. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

—

ΣΤ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ

Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Δεκεμβρίου 1997. σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσω-
τερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιό-
τητας των παρεχομένων υπηρεσιών (3)

Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ

Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης,
εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (4)

Η. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

—

Θ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

—

Ι. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

—
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) (1)

▼M6

NACE (1)

Τίτλος ΣΤ Κατασκευές

Kωδικός CPV

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις

45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:

νέες κατασκευές, αποκατάσταση και
συνήθεις επισκευές

45000000

45.1 Προετοιμασία εργοτα-
ξίου

45100000

45.11 Κατεδάφιση κτιρίων και
εκτέλεση χωματουργι-
κών εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— αποξήλωση ή κατεδάφιση κτι-
ρίων και άλλων κατασκευών

— εκκαθάριση εργοταξίων

— χωματουργικά έργα: εκσκαφές,
επιχωματώσεις, επιπέδωση και
ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή
τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανα-
τινάξεις κ.λπ.

— προπαρασκευή εργοταξίων ορυ-
χείων:

— αφαίρεση υπερφορτίσεων και
λοιπές εργασίες διαμόρφω-
σης και προετοιμασίας γηπέ-
δων και χώρων εκμετάλλευ-
σης ορυχείων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει επίσης:

— αποστράγγιση εργοταξίων

— αποστράγγιση αγροτικών ή δασι-
κών εκτάσεων

45110000

45.12 Δοκιμαστικές γεωτρή-
σεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— δοκιμαστικές διατρήσεις και
γεωτρήσεις καθώς και πυρηνο-
ληψία για κατασκευαστικούς,
γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή
συναφείς σκοπούς

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— γεώτρηση φρεατίων άντλησης
πετρελαίου ή φυσικού αερίου,
βλέπε 11.20

— γεώτρηση φρεατίων ύδατος,
βλέπε 45.25

— διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25

— αναζήτηση κοιτασμάτων πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, γεω-
φυσική, γεωλογική και σεισμική
έρευνα, βλέπε 74.20

45120000
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▼M6

NACE (1)

Τίτλος ΣΤ Κατασκευές

Kωδικός CPV

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις

45.2 Κατασκευή πλήρων κτι-
ρίων και τεχνικών
έργων ή μερών τους·
έργα πολιτικού μηχανι-
κού

45200000

45.21 Κατασκευή κτιρίων και
τεχνικών έργων πολιτι-
κού μηχανικού

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων

— κατασκευή τεχνικών έργων πολι-
τικού μηχανικού:

— γεφυρών (περιλαμβανομένων
και των γεφυρών για υπερυ-
ψωμένους αυτοκινητόδρο-
μους), κοιλαδογεφυρών,
σηράγγων και υπογείων δια-
βάσεων,

— αγωγών και γραμμών επικοι-
νωνιών και παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος για μεγάλες
αποστάσεις,

— αγωγών και γραμμών επικοι-
νωνιών και παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος για αστικά
κέντρα· βοηθητικών αστικών
έργων

— συναρμολόγηση και ανέ-
γερση προκατασκευασμένων
κατασκευών στο εργοτάξιο

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— υπηρεσίες συναφείς με την
άντληση πετρελαίου και φυσικού
αερίου, βλέπε 11.20

— ανέγερση πλήρων προκατα-
σκευασμένων κατασκευών από
τμήματα ιδίας κατασκευής που
δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε
τμήματα 20, 26 και 28

— κατασκευαστικά έργα (εκτός από
κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων,
γυμναστηρίων, γηπέδων τένις,
γηπέδων γκολφ και λοιπών
αθλητικών εγκαταστάσεων,
βλέπε 45.23,

— εγκαταστάσεις παροχών σε κτί-
ρια, βλέπε 45.3

— αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε
45.4

— δραστηριότητες αρχιτέκτονος και
πολιτικού μηχανικού, βλέπε
74.20

— διαχείριση κατασκευαστικών
έργων, βλέπε 74.20

45210000

εκτός:

-45213316

45231000

45232000

45.22 Κατασκευή στεγών και
δομικών σκελετών κτι-
ρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή στεγών

— τοποθέτηση επικαλύψεων

— στεγάνωση στεγών

45261000
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NACE (1)

Τίτλος ΣΤ Κατασκευές

Kωδικός CPV

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις

45.23 Κατασκευή αυτοκινητο-
δρόμων, οδών, αεροδρο-
μίων και αθλητικών
εγκαταστάσεων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή αυτοκινητοδρόμων,
οδών αστικού και υπεραστικού
δικτύου, άλλων αμαξιτών οδών
και πεζοδρόμων

— κατασκευή σιδηροδρομικών
έργων

— κατασκευή διαδρόμων αεροδρο-
μίων

— κατασκευαστικά έργα (εκτός από
κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων,
γυμναστηρίων, γηπέδων τένις,
γηπέδων γκολφ και λοιπών
αθλητικών εγκαταστάσεων

— διαγράμμιση οδικών επιφανειών
και χώρων στάθμευσης αυτοκι-
νήτων

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— προκαταρκτικά χωματουργικά
έργα, βλέπε 45.11

45212212 και
DA03

45230000

εκτός:

-45231000

-45232000

-45234115

45.24 Κατασκευή υδραυλικών
και λιμενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

κατασκευή:

— υδάτινων οδών, λιμενικών και
ποτάμιων έργων, λιμένων σκα-
φών αναψυχής (μαρίνες), κλει-
σιάδων κ.λπ.

— φραγμάτων και αναχωμάτων

— βυθοκορήσεις

— υποβρύχια έργα

45240000

45.25 Εκτέλεση λοιπών κατα-
σκευαστικών εργασιών
ειδικής φύσης

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευαστικές δραστηριότη-
τες που εξειδικεύονται σε τομέα
κοινό σε διάφορα είδη κατα-
σκευών και απαιτούν ειδικευ-
μένο προσωπικό ή εξοπλισμό:

— κατασκευή θεμελιώσεων, περι-
λαμβανομένης και της έμπηξης
πασσάλων

— γεώτρηση και κατασκευή φρεα-
τίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων

— ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμέ-
νων χαλύβδινων στοιχείων

— κάμψη χάλυβα

— οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή

— ανέγερση και αποξήλωση ικριω-
μάτων και εξεδρών εργασίας,
περιλαμβανομένης της εκμίσθω-
σης ικριωμάτων και εξεδρών
εργασίας

— ανέγερση καπνοδόχων και βιο-
μηχανικών κλιβάνων

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

45250000

45262000
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Τίτλος ΣΤ Κατασκευές

Kωδικός CPV

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις

— εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς
την ανέγερση και την αποξή-
λωσή τους, βλέπε 71.32

45.3 Εγκαταστάσεις παροχών
σε κτίρια

45300000

45.31 Καλωδιώσεις και ηλεκ-
τρολογικές εγκαταστά-
σεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές:

— ηλεκτρικών καλωδιώσεων
και εξαρτημάτων

— συστημάτων τηλεπικοινωνίας

— ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
θέρμανσης

— οικιακών κεραιών και σημα-
τοληπτών

— συστημάτων συναγερμού
πυρκαγιάς

— συστημάτων αντιδιαρρηκτι-
κού συναγερμού

— ανελκυστήρων και κυλιομέ-
νων

— κλιμάκων αλεξικέραυνων
κ.λπ.

45213316

45310000

εκτός:

-45316000

45.32 Μονώσεις Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εργασίες θερμομόνωσης, ηχομό-
νωσης ή μόνωσης κατά των
δονήσεων σε κτίρια ή άλλα
κατασκευαστικά έργα

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— στεγανοποίηση, βλέπε 45.22

45320000

45.33 Υδραυλικές εγκαταστά-
σεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες
κατασκευές:

— υδραυλικού εξοπλισμού και
ειδών υγιεινής

— εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου

— εξοπλισμού και αγωγών θέρ-
μανσης, εξαερισμού, ψύξης ή
κλιματισμού

— συστημάτων καταιονισμού
(σπρίνκλερ)

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση και επισκευή ηλεκ-
τρικών εγκαταστάσεων θέρμαν-
σης, βλέπε 45.31

45330000

45.34 Λοιπές εγκαταστάσεις
παροχών σε κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση συστημάτων φωτι-
σμού και σηματοδότησης οδών,
σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και
λιμένων

— εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες

45234115

45316000

45340000
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Τίτλος ΣΤ Κατασκευές

Kωδικός CPV

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις

κατασκευές εξαρτημάτων και
μόνιμων προσαρτημάτων που
δεν κατατάσσονται αλλού

45.4 Αποπεράτωση κτιρίων 45400000

45.41 Επιχρίσεις κονιαμάτων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατα-
σκευές εσωτερικών και εξωτερι-
κών γυψοκονιαμάτων ή γυψο-
μαρμαροκονιαμάτων (στόκου),
περιλαμβανομένων και των
λεπτών πήχεων που χρησιμο-
ποιούνται ως βάση για το
κονίαμα

45410000

45.42 Λεπτοξυλουργικές εργα-
σίες

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευα-
σμένων θυρών, παραθύρων,
πλαισίων για θύρες και παρά-
θυρα, εξοπλισμένων κουζινών,
κλιμακοστασίων, εξοπλισμού
καταστημάτων και συναφών
ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά

— εσωτερικά τελειώματα όπως
οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοί-
χων, κινητά χωρίσματα κ.λπ.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— διάστρωση παρκέτων και άλλων
ξύλινων επενδύσεων δαπέδων,
βλέπε 45.43

45420000

45.43 Επενδύσεις δαπέδων και
τοίχων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρ-
τηση ή τοποθέτηση σε κτίρια και
άλλες κατασκευές:

— επενδύσεις τοίχων ή τοποθέ-
τηση κεραμικών, τσιμεντέ-
νιων ή λιθολαξευτών πλακι-
δίων τοίχου ή δαπέδου

— παρκέτων και άλλων ξύλινων
επενδύσεων δαπέδων

— ταπήτων και επενδύσεων
δαπέδων από λινοτάπητες,
περιλαμβανομένων αυτών
από ελαστικό ή πλαστικές
ύλες

— επενδύσεων δαπέδων ή τοί-
χων από μωσαϊκό, μάρμαρο,
γρανίτη ή σχιστόλιθο

— χάρτινων ταπετσαριών τοίχου

45430000

45.44 Χρωματισμοί και τοπο-
θέτηση υαλοπινάκων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εσωτερικούς και εξωτερικούς
χρωματισμούς κτιρίων

— χρωματισμούς έργων πολιτικού
μηχανικού

— τοποθέτηση υαλοπινάκων,
καθρεπτών κ.λπ.

45440000
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Kωδικός CPV

Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε
45.42

45.45 Λοιπές εργασίες αποπε-
ράτωσης κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμ-
βητηρίων

— ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με
αμμορριπή και συναφείς δραστη-
ριότητες για τις εξωτερικές επι-
φάνειες κτιρίων

— λοιπές εργασίες αποπεράτωσης
κτιρίων και τελειωμάτων π.δ.κ.α.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων
και λοιπών κατασκευών, βλέπε
74.70

45212212 και
DA04

45450000

45.5 Εκμίσθωση εξοπλισμού
κατασκευών ή κατεδαφί-
σεων, μαζί με το χειρι-
στή

45500000

45.50 Εκμίσθωση εξοπλισμού
κατασκευών ή κατεδαφί-
σεων, μαζί με το χειρι-
στή

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εκμίσθωση μηχανημάτων και
εξοπλισμού κατασκευών και
κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή,
βλέπε 71.32

45500000

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Α. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος
φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια
για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο
πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά
περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο ή για δυναμικό σύστημα
αγορών)

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVI A ή XVI
B και περιγραφή της υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολο-
γία].

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητεί-
ται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για
συνδυασμό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων [αριθμός(-οί) αναφο-
ράς στην ονοματολογία]. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα
προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προ-
σωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων.
Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρό-
κειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητού-
μενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά
χαρακτηριστικά του έργου [αριθμός (-οί) αναφοράς στην ονοματολογία]·

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προ-
σφορά για μερικές ή/και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες·

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαι-
ρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της
δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα
τα τμήματα·

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της
σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρο-
νται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση
συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται
για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο
αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς
ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται
επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προ-
κηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες·

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται,
βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια
συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

γ) μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατά-
ξεων·

δ) να διευκρινίζεται κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώ-
νουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που
είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών·

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
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7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών)
προσφοράς(-ών) επιτρέπεται ή όχι.

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

9. α) Διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητούνται τα έγγραφα της σύμβασης
και τα συμπληρωματικά έγγραφα.

β) Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και των λεπτομερειών καταβολής
του ποσού που απαιτείται για τη χορήγηση των παραπάνω εγγράφων.

10. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των
ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστή-
ματος αγοράς.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

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

11. α) Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσ-
φράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

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

14. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοι-
νοπραξία οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

15. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί
ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προ-
σφορά του.

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

18. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανά-
θεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτη-
ρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών
αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή
δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

19. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστο-
λής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το
«προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

20. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυ-
γής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση
της αρχής από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες
αυτές.

21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

22. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων).

23. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

Β. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος
φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια
για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο
πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά
περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVΙΙ A ή
XVΙΙ B και περιγραφή της υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονομα-
τολογία].

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητεί-
ται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για
συνδυασμό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων [αριθμός(-οί) αναφο-
ράς στην ονοματολογία]. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα
προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προ-
σωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων.
Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρό-
κειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητού-
μενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα
γενικά χαρακτηριστικά του έργου [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονομα-
τολογία]·

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προ-
σφορά για μερικές ή/και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες.

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαι-
ρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της
δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα
τα τμήματα·

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της
σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρο-
νται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση
συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται
για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο
αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς
ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται
επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προ-
κηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες·

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται,
βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια
συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

γ) μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατά-
ξεων·

δ) να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώ-
σουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα
είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών·

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

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

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

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια
κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον
της ανατεθεί η σύμβαση.

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.
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11. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής
των προσφορών.

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και παραπομπή στις σχετι-
κές κανονιστικές διατάξεις.

14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχι-
στοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί.

15. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανά-
θεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτη-
ρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών
αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή
δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

16. Ενδεχομένως, ιδιαίτεροι όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμ-
βασης.

17. Ενδεχομένως, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστο-
λής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το
«προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

18. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυ-
γής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση
του τμήματος από το οποίο είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες
αυτές.

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων).

21. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος
φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια
για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο
πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά
περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).

Κατηγορία υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVΙΙ A ή XVΙΙ Β
και περιγραφή της υπηρεσίας [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητεί-
ται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για
συνδυασμό αυτών.

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθμός(-οί) αναφο-
ράς στην ονοματολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα
προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προ-
σωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων.
Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρό-
κειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητού-
μενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα
γενικά χαρακτηριστικά του έργου [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονομα-
τολογία]·
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β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προ-
σφορά για μερικές και/ή για όλες τις ζητούμενες προμήθειες.

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαι-
ρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της
δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα
τα τμήματα·

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της
σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που παρέσχονται. Να αναφέρονται
ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση
συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται,
για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο
αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς
ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται
επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προ-
κηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες·

β) διευκρινίσατε κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται,
βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια
συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

γ) μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-
ξεων·

δ) διευκρινίσατε κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να
δηλώνουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών
που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών·

ε) διευκρινίσατε κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υπο-
βάλλουν προσφορά για μέρος των υπηρεσιών.

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

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

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια
κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον
της ανατεθεί η σύμβαση.

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

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

11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπή στις σχετι-
κές κανονιστικές διατάξεις.

13. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχι-
στοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που αυτός πρέπει να πληροί.

14. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των οποίων γίνεται η ανά-
θεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτη-
ρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών
αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή
δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

15. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που
έχουν ήδη επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα.

16. Κατά περίπτωση, ημερομηνία(-ες) προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

18. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστο-
λής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το
«προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.
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19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυ-
γής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση
της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες
αυτές.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων).

22. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

Δ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (1)

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα
αγορών.

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών.

5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό(-ούς) αναφοράς της ονο-
ματολογίας «CPV» και ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να
συναφθεί.

6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύ-
που και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα.

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια
για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο
πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. Σκοπός του συστήματος προεπιλογής (περιγραφή των προϊόντων, υπηρε-
σιών ή έργων ή κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο
συμβάσεων μέσω του συστήματος — αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονομα-
τολογία).

4. Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την προεπιλογή τους
βάσει του συστήματος και μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται η
τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις όπου η περιγραφή
των εν λόγω όρων και μεθόδων ελέγχου είναι εκτενής και βασίζεται σε
έγγραφα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς,
αρκεί περιληπτική αναφορά των κυριότερων προϋποθέσεων και μεθόδων
καθώς και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα.

5. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυ-
πώσεις για την ανανέωσή του.

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

7. Διεύθυνση όπου μπορούν να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες και τεκμη-
ρίωση σχετικά με το σύστημα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή
που αναφέρεται στο σημείο 1).

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

9. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των
οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συν-
ιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς
και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιό-
τητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υπο-
βολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.

10. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV Α

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Όνομα, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου
και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα ή της υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

2. α) Για τις συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών
ή των προς προμήθεια ειδών [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολο-
γία].

β) Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρα-
κτηριστικά του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν [αριθμός(-οί)
αναφοράς στην ονοματολογία].

γ) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των αγο-
ρών σε καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα XVI A [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονοματολογία].

3. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης
της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή».

4. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων).

5. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να εκδη-
λώνουν να στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμ-
βάσεις.

7. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια
για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο
πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσκληση προς υποβολή προσφο-
ράς ή προς διαπραγμάτευση.

9. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηρι-
στικά του έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτή-
ματος XVΙΙ A και περιγραφή· αναφέρατε, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για
συμφωνία-πλαίσιο. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαι-
ρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και η προσωρινή προθεσμία η
οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο
αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς
ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, αναφέρατε επίσης,
ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων
διαγωνισμού.

10. Αναφέρατε κατά πόσον πρόκειται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση,
μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή και για συνδυασμό αυτών.

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

12. Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώ-
νουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς.

Τελική ημερομηνία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

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

13. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές
εγγυήσεις που πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.
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14. α) Προσωρινή ημερομηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικα-
σίας ανάθεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων.

β) Είδος της διαδικασίας ανάθεσης που χρησιμοποιείται (κλειστή ή με δια-
πραγμάτευση).

γ) Ύψος και τρόπος καταβολής οιουδήποτε ποσού απαιτούμενου για τη
χορήγηση τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάθεση.

15. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης ή των συμβάσεων.

16. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυ-
γής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση
της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες
αυτές.

17. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55, βάσει των
οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συν-
ιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς
και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιό-
τητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται ούτε στην πρόσκληση για
επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 5
ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» ΠΟΥ
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

2. Επωνυμία του αναθέτοντος φορέα.

3. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL).

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ι. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (1)

1. Όνομα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

2. Είδος της σύμβασης [προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες και αριθμός(-οί) ανα-
φοράς στην ονοματολογία· αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για
συμφωνία-πλαίσιο].

3. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊό-
ντων, έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. α) Μορφή της προκήρυξης διαγωνισμού (προκήρυξη για την ύπαρξη δια-
δικασίας προεπιλογής, περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, πρόσκληση
υποβολής προσφορών).

β) Στοιχεία της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Εάν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προ-
κήρυξη διαγωνισμού, μνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 40 παρά-
γραφος 3 ή του άρθρου 32.

5. Διαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση).

6. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.

7. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

8. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύμφωνα με το άρθρο 39
παράγραφος 3 στοιχείο ι).

9. Όνομα και διεύθυνση των οικονομικών φορέων.

10. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν η σύμβαση αποτέλεσε ή μπορεί να απο-
τελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας.

11. Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή αντίτιμο της υψηλότερης και της χαμηλότερης
προσφοράς που ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

12. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυ-
γής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση
του τμήματος από το οποίο είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες
αυτές.

13. Προαιρετικές πληροφορίες:

— αξία και τμήμα της σύμβασης το οποίο μπορεί να ανατίθεται με υπερ-
γολαβία σε τρίτους,

— κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

ΙΙ. Πληροφορίες που δεν προορίζονται για δημοσίευση

14. Αριθμός ανατεθεισών συμβάσεων (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει
σε περισσότερους του ενός προμηθευτές).

15. Αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης.

16. Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοι-
νότητας και, στη δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα).

17. Κριτήριο ανάθεσης που χρησιμοποιείται (η περισσότερο συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, ή η χαμηλότερη τιμή).

18. Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1.
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(1) Τα στοιχεία των σημείων 6, 9 και 11 θεωρούνται μη δημοσιεύσιμα εφόσον ο αναθέτων
φορέας κρίνει ότι η δημοσίευσή τους θίγει ευαίσθητο εμπορικό συμφέρον.



▼B

19. Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν υπερβολικά χαμηλές
σύμφωνα με το άρθρο 57.

20. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης από τον αναθέτοντα φορέα.

21. Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα
XVΙΙ B, συγκατάθεση του αναθέτοντος φορέα για τη δημοσίευση της γνω-
στοποίησης (άρθρο 42 παράγραφος 4).
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▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ Α (1)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31

▼M6

Κατηγορίες Ονομασία των υπηρεσιών
Αριθμοί αναφοράς

CPC (1)
Αριθμοί αναφοράς CPV

1 Υπηρεσίες συντήρη-
σης και επισκευών

6112, 6122, 633, 886 Από 50100000-6 έως 50884000-5 (εκτός 50310000-1
έως 50324200-4 και 50116510-9, 50190000-3,
50229000-6, 50243000-0) και Από 51000000-9 έως
51900000-1

2 Υπηρεσίες χερσαίων
μεταφορών (2),
συμπεριλαμβανομέ-
νων των υπηρεσιών
θωρακισμένων οχη-
μάτων και των υπη-
ρεσιών ταχείας απο-
στολής εγγράφων ή
μικροδεμάτων, εξαι-
ρούμενης της μετα-
φοράς ταχυδρομείου
αλληλογραφίας

712 (εκτός 71235),
7512, 87304

Από 60100000-9 έως 60183000-4 (εκτός 60160000-7,
60161000-4, 60220000-6), και από 64120000-3 έως
64121200-2

3 Υπηρεσίες εναέριων
μεταφορών: μετα-
φορά επιβατών και
εμπορευμάτων, εξαι-
ρούμενης της μετα-
φοράς ταχυδρομείου

73 (εκτός 7321) Από 60410000-5 έως 60424120-3

(εκτός 60411000-2, 60421000-5), και 60500000-3

Από 60440000-4 έως 60445000-9

4 Χερσαία (2) και αερο-
πορική μεταφορά
ταχυδρομείου

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4

60411000-2, 60421000-5

5 Τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες

752 Από 64200000-8 έως 64228200-2

72318000-7, και

από 72700000-7 έως 72720000-3

6 Χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες:

α) υπηρεσίες ασφαλί-
σεων

β) τραπεζικές και
επενδυτικές
υπηρεσίες (3)

ex 81, 812, 814 Από 66100000-1 έως 66720000-3 (3)

7 Υπηρεσίες πληροφο-
ρικής και συναφείς
υπηρεσίες

84 Από 50310000-1 έως 50324200-4

από 72000000-5 έως 72920000-5

(εκτός 72318000-7 και από 72700000-7 έως
72720000-3), 79342410-4

8 Υπηρεσίες έρευνας
και ανάπτυξης (4)

85 Από 73000000-2 έως 73436000-7

(εκτός 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9 Υπηρεσίες λογιστι-
κής, λογιστικού ελέγ-
χου και τήρησης
λογιστικών βιβλίων

862 Από 79210000-9 έως 79223000-3

10 Υπηρεσίες έρευνας
αγοράς και δημοσκο-
πήσεων

864 Από 79300000-7 έως 79330000-6, και

79342310-9, 79342311-6
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(1) ►M6 Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC. ◄



▼M6

Κατηγορίες Ονομασία των υπηρεσιών
Αριθμοί αναφοράς

CPC (1)
Αριθμοί αναφοράς CPV

11 Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης (5) και
συναφείς υπηρεσίες

865, 866 Από 73200000-4 έως 73220000-0

από 79400000-8 έως 79421200-3

και

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12 Υπηρεσίες αρχιτέ-
κτονα, υπηρεσίες
μηχανικού και ολο-
κληρωμένες υπηρε-
σίες μηχανικού, υπη-
ρεσίες πολεοδομικού
σχεδιασμού και αρχι-
τεκτονικής τοπίου,
συναφείς υπηρεσίες
παροχής επιστημονι-
κών και τεχνικών
συμβουλών, υπηρε-
σίες τεχνικών δοκι-
μών και αναλύσεων

867 Από 71000000-8 έως 71900000-7 (εκτός 71550000-
8) και 79994000-8

13 Διαφημιστικές υπηρε-
σίες

871 Από 79341000-6 έως 79342200-5

(εκτός 79342000-3 και 79342100-4

14 Υπηρεσίες καθαρι-
σμού κτιρίων και
υπηρεσίες διαχείρισης
ακινήτων

874, 82201 έως
82206

Από 70300000-4 έως 70340000-6, και

από 90900000-6 έως 90924000-0

15 Υπηρεσίες εκδόσεων
και εκτυπώσεων ένα-
ντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης

88442 Από 79800000-2 έως 79824000-6

Από 79970000-6 έως 79980000-7

16 Υπηρεσίες αποκομι-
δής απορριμμάτων,
υπηρεσίες αποχέτευ-
σης και συναφείς
υπηρεσίες

94 Από 90400000-1 έως 90743200-9 (εκτός 90712200-3

Από 90910000-9 έως 90920000-2 και

50190000-3, 50229000-6

50243000-0

(1) Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.
(2) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18.
(3) Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή

άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες
που συνίστανται στην απόκτηση ή τη μίσθωση, με οιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, οικοπέδων, υφισταμένων κτισμάτων ή
άλλων ακινήτων ή που αφορούν σύσταση δικαιωμάτων επ’ αυτών· ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται
παράλληλα, προηγουμένως ή κατόπιν της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας.

(4) Με εξαίρεση τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά
στην αναθέτουσα αρχή ή/και στους αναθέτοντες φορείς για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή
της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή ή/και από τους αναθέτοντες φορείς.

(5) Με εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ B

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32

▼M6

Κατηγορίες Ονομασία υπηρεσιών
Αριθμοί αναφοράς

CPC (1)
Αριθμοί αναφοράς CPV

17 Υπηρεσίες ξενοδο-
χείων και εστιατο-
ρίων

64 Από 55100000-1 έως 55524000-9, και από
98340000-8 έως 98341100-6

18 Υπηρεσίες σιδηρο-
δρομικών μεταφορών

711 Από 60200000-0 έως 60220000-6

19 Υπηρεσίες υδάτινων
μεταφορών

72 Από 60600000-4 έως 60653000-0, και από
63727000-1 έως 63727200-3

20 Βοηθητικές και επι-
κουρικές υπηρεσίες
μεταφορών

74 Από 63000000-9 έως 63734000-3

(εκτός 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, και
από 63727000-1, έως 63727200-3), και

98361000-1

21 Νομικές υπηρεσίες 861 Από 79100000-5 έως 79140000-7

22 Υπηρεσίες τοποθέτη-
σης και προμήθειας
προσωπικού (2)

872 Από 79600000-0 έως 79635000-4

(εκτός 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), και
από 98500000-8 έως 98514000-9

23 Υπηρεσίες ερευνών
και ασφαλείας, εξαι-
ρουμένων των υπηρε-
σιών θωρακισμένων
οχημάτων

873 (εκτός 87304) Από 79700000-1 έως 79723000-8

24 Υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης και επαγγελματι-
κής κατάρτισης

92 Από 80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός 80533000-9,
80533100-0, 80533200-1

25 Κοινωνικές και υγειο-
νομικές υπηρεσίες

93 79611000-0, και από 85000000-9 έως 85323000-9
(εκτός 85321000-5 και 85322000-2

26 Ψυχαγωγικές, πολιτι-
στικές και αθλητικές
υπηρεσίες (3)

96 Από 79995000-5 έως 79995200-7, και από
92000000-1 έως 92700000-8

(εκτός 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27 Λοιπές υπηρεσίες

(1) Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.
(2) Με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας.
(3) Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς

οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος
φορέα και της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα συμπληρωματικά
έγγραφα.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονο-
ματολογία].

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

4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελε-
τών.

5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας:

α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων ή ψαλίδα·

β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων·

γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων·

δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

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

7. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.

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

9. Διευκρινίσατε εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για
τον αναθέτοντα φορέα.

10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

11. Διευκρινίσατε, ενδεχομένως, εάν οι πληρωμές πρέπει να καταβληθούν σε
όλους τους συμμετέχοντες.

12. Διευκρινίσατε εάν οι τυχόν συμβάσεις που ακολουθούν μετά τον διαγωνι-
σμό, θα ανατεθούν στο βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους.

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυ-
γής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση
της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες
αυτές.

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

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

16. Άλλες σχετικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας
(φαξ) και τηλεγραφική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης [αριθμός(-οί) αναφοράς στην ονο-
ματολογία].

3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων.

4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων.

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού.

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

7. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

8. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

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

10. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

11. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

α) ►M2 Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41,
42, 43 και 63 πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή
που καταρτίσθηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επι-
τροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγρα-
φος 2. ◄ Οι αναφερόμενες στο άρθρο 41 παράγραφος 1, περιοδικές ενδει-
κτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται για το «προφίλ αγοραστή», όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη
μορφή καθώς και οι γνωστοποιήσεις της δημοσίευσης.

β) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 42, 43
και 63 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιο-
δικών ενδεικτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται για το «προφίλ αγορα-
στή», σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1.

Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες
αυτές μέσω του Διαδικτύου στο σημείο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέ-
πεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί
στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών
που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 7.

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

α) Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το
πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών
εγγράφων.

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές
προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, πληροφορίες
για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβά-
σεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί καθώς και
κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμό
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική
διεύθυνση.

3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά
μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: «http://simap.
eu.int».

2004L0017 — EL — 01.01.2010 — 010.001 — 161



▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1. α) «Τεχνικές προδιαγραφές», όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων: όλες οι
τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώ-
σεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός
προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντι-
κειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη
χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης, τον
σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της συμ-
μόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανο-
μένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευα-
σία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και
τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους
κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγ-
χου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή
μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας
είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατά-
ξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα
στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά·

β) «τεχνική προδιαγραφή», όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις υπηρε-
σιών ή προμηθειών: μια προδιαγραφή που εμφαίνεται σε έγγραφο το οποίο
προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας,
όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης,
το σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατό-
τητας πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης, την επίδοση, τη χρήση του προϊόντος, την ασφάλεια ή τις
διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το
προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα,
τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την
επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης, τις διαδικασίες και μεθόδους παρα-
γωγής καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

2. «Πρότυπο»: μια τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από κάποιον αναγνω-
ρισμένο οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμ-
βανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεω-
τική και εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

— «Διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού,

— «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργα-
νισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού,

— «Εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυπο-
ποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.

3. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλλη-
λότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών
απαιτήσεων κατασκευής και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊό-
ντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί· η ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για
το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος.

4. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπο-
νηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. «Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμ-
φωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45

ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών — χωρίς περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

Προθεσμία Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
7 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 7
δεύτερο εδά-

φιο

52 45 47 40 κανένα κανένα

Με δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης

Α: Προθεσμία,
γενικά

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
7 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 7
δεύτερο εδά-

φιο

36 29 31 24 κανένα κανένα

Β: Ελάχιστη
προθεσμία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
7 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 7
δεύτερο εδά-

φιο

22 15 17 10 Η προθεσμία
των 10 ημε-
ρών γίνεται
15 ημέρες

Η προθεσμία
των 17 ημερών
γίνεται 22
ημέρες

Κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση

Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής

Γενική προθε-
σμία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
8 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 8
δεύτερο εδά-

φιο

37 30 δεν ισχύει
(δ.ι.)

δ.ι. κανένα δ.ι.

Ελάχιστη προ-
θεσμία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
8 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 8
δεύτερο εδά-

φιο

22 15 δ.ι. δ.ι. κανένα δ.ι.

Ελάχιστη προ-
θεσμία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
8 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 8
δεύτερο εδά-

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

δ.ι.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών

Α: Προθεσμία,
γενικά

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
8 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 8
δεύτερο εδά-

φιο

24 δ.ι. 19 δ.ι. δ.ι. κανένα

Β: Ελάχιστη
προθεσμία

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
8 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 8
δεύτερο εδά-

φιο

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

Γ: Προθεσμία
που ορίζεται
κατόπιν συμ-
φωνίας

Ηλεκτρονική
αποστολή της
προκήρυξης

Έγγραφα της
σύμβασης
που διατίθε-
νται με ηλεκ-
τρονικά μέσα

Ηλεκτρονική
αποστολή
συν «ηλεκ-
τρονικά»

έγγραφα της
σύμβασης

Αποτέλεσμα
παραγράφου
8 πρώτο εδά-

φιο

Αποτέλεσμα
παραγράφου 8
δεύτερο εδά-

φιο

δ.ι. δ.ι. δ.ι. δ.ι. δ.ι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

— Σύμβαση 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστι-
κού δικαιώματος

— Σύμβαση 98 περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων

— Σύμβαση 29 σχετικά με την αναγκαστική εργασία

— Σύμβαση 105 σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας

— Σύμβαση 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης

— Σύμβαση 111 για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση)

— Σύμβαση 100 σχετικά με την ίση αμοιβή

— Σύμβαση 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής,
αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς
πρέπει να εξασφαλίζουν, τουλάχιστον, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και δια-
δικασίες, ότι:

α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, αιτήσεις συμμετοχής,
αιτήσεις προεπιλογής καθώς και με τις αποστολές σχεδίων και μελετών,
συνάδουν προς τις εθνικές διατάξεις κατ' εφαρμογήν της οδηγίας
1999/93/ΕΚ (1)·

β) μπορεί να καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής
των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και
σχεδίων και μελετών·

γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από
τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει
των ως άνω απαιτήσεων·

δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να
εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη·

ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροπο-
ποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των υποβαλλομένων πληροφοριών·

στ) στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας προεπιλογής, της διαδικασίας ανάθε-
σης της σύμβασης ή του διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος
των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέρ-
γειες των δεόντως εξουσιοδοτημένων προσώπων·

ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες μέσω ταυτόχρονων ενεργειών
των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορι-
σμένη ημερομηνία·

η) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογήν
των προαναφερομένων απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον δεόντως εξου-
σιοδοτημένα πρόσωπα.
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(1) Οδηγία 1999/93/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της, σχετικά
με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000,
σ. 12).



▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧV

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οδηγία
Προθεσμίες μεταφοράς στο

εθνικό δίκαιο
Προθεσμίες εφαρμογής

93/38/ΕΟΚ (ΕΕ L 199
της 9.3.1993, σ. 84)

1.7.1994 Ισπανία: 1.1.1997·
Ελλάδα και Πορτογαλία:
1.1.1998

98/4/ΕΚ (ΕΕ L 101 της
1.4.1998, σ. 1)

16.2.1999 Ελλάδα και Πορτογαλία:
16.2.2000

2004L0017 — EL — 01.01.2010 — 010.001 — 167



▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧVI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (1)

Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/38/ΕΟΚ

Άρθρο 1(1) Άρθρο 1(1) πρώτη πρόταση

Άρθρο 1(2)(α) Άρθρο 1(4) πρώτη πρόταση Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(2)(β) πρώτη πρόταση Άρθρο 1(4)(β) πρώτη πρόταση Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 1(2)(β) δεύτερη πρόταση Άρθρο 14(1)0 δεύτερη πρό-
ταση

Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(2)(γ) πρώτο εδάφιο Άρθρο 1(4)(α) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(2)(γ) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 1(4)(γ) πρώτο μέρος Νέο

Άρθρο 1(2)(δ) πρώτο εδάφιο Άρθρο 1(4) δεύτερο εδάφιο Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(2)(δ) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 1(4) δεύτερο εδάφιο Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(2)(δ) τρίτο εδάφιο Νέο

Άρθρο 1(3)(α)

Άρθρο 1(3)(β) Νέο

Άρθρο 1(4) Άρθρο 1(5) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(5) Νέο

Άρθρο 1(1)(6) Νέο

Άρθρο 1(7) πρώτο εδάφιο Άρθρο 1(6) στο τέλος Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 1(7) δεύτερο εδάφιο Νέο

Άρθρο 1(7) τρίτο εδάφιο Άρθρο 1(6) πρώτη πρόταση Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(8)

Άρθρο 1(9)(α) έως (γ) Άρθρο 1(7) Προσαρ-
μοσθέν

▼C1

Άρθρο 1(10) Άρθρο 1(16) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 1(11) Νέο

Άρθρο 1(12) Νέο

Άρθρο 1(13) Νέο

▼B

Άρθρο 1(14) και (15) Διαγραφέν
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Άρθρο 2(1)(α) Άρθρο 1(1)

Άρθρο 2(1)(Β) Άρθρο 1(2)

Άρθρο 2(2) Άρθρο 2(1) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 2(3) Άρθρο 2(3) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 3(1) Άρθρο 2(2)(α) iii) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 3(2) Άρθρο 2(5)(β) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 3(3) Άρθρο 2(2)(α) ii) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 3(4) Άρθρο 2(5)(α) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 4(1) Άρθρο 2(2)(α) i) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 4(2) Άρθρο 6(2) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 4(3) Άρθρο 2(5)(α) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 5(1) Άρθρο 2(2)(γ) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 5(2) Άρθρο 24) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 6 Νέο

Άρθρο 7 Άρθρο 2(2)(β)

Άρθρο 2(2)(β) Διαγραφέν

Άρθρο 8 Άρθρο 2(6) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 9 Νέο

Άρθρο 10 Άρθρο 4(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 11(1) πρώτο εδάφιο Άρθρο 33(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 11(1) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 33(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 11(2) Άρθρο 33(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 12 Άρθρο 42α

Άρθρο 13(1) Άρθρο 4(3)

Άρθρο 13(2) Άρθρο 4(4) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 14 Άρθρο 5

Άρθρο 15 Νέο

Άρθρο 16 Άρθρο 14 (1) Τροπο-
ποιηθέν
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Άρθρο 17(1) Άρθρο 14(2) και (6) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 17(2) Άρθρο 14(13) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 17(3) Άρθρο 14(9) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 17(4) Άρθρο 14(11) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 17(5) Άρθρο 14(12) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 17(6)(α) πρώτο εδάφιο Άρθρο 14(10) τρίτη πρόταση Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 17(6)(α) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14(10) δεύτερο εδάφιο
δεύτερη πρόταση

Προσαρ-
μοσθέν

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

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 17(6)(β) πρώτο εδάφιο Άρθρο 14(10) δεύτερο εδάφιο
πρώτη πρόταση

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 17(6)(β) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14(10) δεύτερο εδάφιο
δεύτερη πρόταση

Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 17(6)(β) τρίτο εδάφιο Νέο

Άρθρο 17(7) Άρθρο 14(7) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 17(8) Άρθρο 14(8)

Άρθρο 17(9) Άρθρο 14(4) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 17(10) Άρθρο 14(3) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 17(11) Άρθρο 14(5)

Άρθρο 18 Νέο

Άρθρο 19 Άρθρο 7

Άρθρο 20 Άρθρο 6(1) και (3) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 21 Άρθρο 10

Άρθρο 22(α) Άρθρο 12(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 22(β) Άρθρο 12(2)

Άρθρο 22(γ) Άρθρο 12(3)

Άρθρο 23(1) Άρθρο 1(3)

Άρθρο 23(2) Άρθρο 13(1) πρώτο εδάφιο
σημεία α) και β)

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 23(3) πρώτο εδάφιο
σημείο α)

Άρθρο 13(1) πρώτο εδάφιο
στο τέλος

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 23 πρώτο εδάφιο σημεία
β) και γ)

Νέο

Άρθρο 23(3) δεύτερο εδάφιο Νέο

2004L0017 — EL — 01.01.2010 — 010.001 — 170



▼B

Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/38/ΕΟΚ

Άρθρο 23(3) τρίτο εδάφιο Άρθρο 13(1) δεύτερο εδάφιο Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 23(4)(α) Άρθρο 13(1) πρώτο εδάφιο,
σημείο β)

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 23(4)(β) Νέο

Άρθρο 23(4) στο τέλος Νέο

Άρθρο 23(5) Άρθρο 13(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 24(α) Άρθρο 1(4) γ) i)

Άρθρο 24(β) Άρθρο 1(4) γ) iii)

Άρθρο 24(γ) Άρθρο 1(4) γ) iv) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 24(δ) Άρθρο 1(4) γ) v)

Άρθρο 24(ε) Άρθρο 1(4) γ) vi)

Άρθρο 1(4) γ) ii) και παράρ-
τημα XVI A, υποσημείωση 2

Διαγραφέν

Άρθρο 25 Άρθρο 11 Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 26(α) Άρθρο 9(1)(α) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 26(β) Άρθρο 9(1)(β) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 9(2) Διαγραφέν

Άρθρο 3(1) Διαγραφέν

Άρθρο 27 Άρθρο 3(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 3(3) έως (5) Διαγραφέν

Άρθρο 28 Νέο

Άρθρο 29 Νέο

Άρθρο 30 Νέο

Άρθρο 8 Διαγραφέν

Άρθρο 31 Άρθρο 15 Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 32 Άρθρο 16

Άρθρο 33 Άρθρο 17

Άρθρο 34 Άρθρο 18 και άρθρο 34(4) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 35 Άρθρο 19 Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 36(1) Άρθρο 34(3) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 36(2) Νέο

Άρθρο 37 Άρθρο 27 Τροπο-
ποιηθέν
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Άρθρο 38 Νέο

Άρθρο 39(1) Άρθρο 29(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 39(2) Άρθρο 29(2)

Άρθρο 40(1) Άρθρο 4(1)

Άρθρο 40(2) και (3) Άρθρο 20(1) και (2)

Άρθρο 41(1) πρώτο εδάφιο Άρθρο 22(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 41(1) δεύτερο έως έκτο
εδάφιο

Νέο

Άρθρο 41(2) Άρθρο 22(4)

Άρθρο 41(3) Άρθρο 30(9) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 42(1) Άρθρο 21(1)

Άρθρο 42(2) Νέο

Άρθρο 42(2)(α) και (β) Άρθρο 21(2) α) και β) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 42(2)(γ) πρώτο εδάφιο Άρθρο 22(3) πρώτη πρόταση

Άρθρο 2(γ) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 22(3) δεύτερη πρόταση

Άρθρο 43(1) Άρθρο 24(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 43(2) Άρθρο 24(2) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 43(3) Άρθρο 24(3) πρώτη έως τρίτη
πρόταση

Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 43(4) Άρθρο 24(3) τέταρτη πρόταση Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 43(5) Άρθρο 24(4) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 44(1) Νέο

Άρθρο 44(2) Νέο

Άρθρο 44(3) πρώτο εδάφιο Νέο

Άρθρο 44(3) δεύτερο εδάφιο
πρώτη πρόταση

Άρθρο 25(3) πρώτη πρόταση Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 44(3) δεύτερο εδάφιο δεύ-
τερη πρόταση

Άρθρο 25(3) δεύτερη πρόταση Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 44(4) πρώτο εδάφιο Άρθρο 25(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 44(4) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 25(4)

Άρθρο 44(5) Άρθρο 25(5) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 44(6) Άρθρο 25(1)

Άρθρο 44(7) Νέο

Άρθρο 44(8) Νέο
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Άρθρο 25(3) τρίτη πρόταση Διαγραφέν

Άρθρο 45(1) Νέο

Άρθρο 45(2) Άρθρο 26(1) πρώτο εδάφιο,
πρώτη πρόταση

Άρθρο 45(3) Άρθρο 26(2) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 45(4) Άρθρο 26(1) δεύτερη και τρίτη
πρόταση

Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 45(5) έως (8) Νέο

Άρθρο 45(9) Άρθρο 28(3) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 45(10) Νέο

Άρθρο 46(1) Άρθρο 28(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 46(2) Άρθρο 28(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 47(1) πρώτη πρόταση Άρθρο 28(4) πρώτη πρόταση

Άρθρο 47(1) δεύτερη πρόταση
πρώτη περίπτωση

Νέο

Άρθρο 47(1) δεύτερη πρόταση
δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 28(4) δεύτερη πρόταση Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 47(2) Νέο

Άρθρο 47(3) Άρθρο 28(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 47(4) α) έως δ) Άρθρο 28(4) α) έως δ) και στ) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 28(4)(στ) Διαγραφέν

Άρθρο 47(4)(ε) Άρθρο 28(4)(ε) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 47(4)(στ) Νέο

Άρθρο 47(5) α) έως θ) Άρθρο 21 παρ. (2)(γ) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 47(3),(ι) Νέο

Άρθρο 48(1) Άρθρο 28(6) πρώτη και δεύ-
τερη πρόταση και πρώτη περί-
πτωση

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 48(2) Νέο

Άρθρο 48(3) Άρθρο 28(6) δεύτερη και
τέταρτη περίπτωση

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 48(4) Νέο

Άρθρο 48(5) Νέο

Άρθρο 48(6) Άρθρο 28(5) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 49(1) Άρθρο 41(3) Τροπο-
ποιηθέν
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Άρθρο 49(2) πρώτο εδάφιο Άρθρο 41(4) πρώτο εδάφιο Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 49(2) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 41(2) δεύτερο εδάφιο Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 49(3) Άρθρο 30(4)

Άρθρο 49(4) Άρθρο 30(6) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 49(5) Άρθρο 30(8) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 50(1) Άρθρο 41(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 50(2) Άρθρο 41(2)

Άρθρο 51 Νέο

Άρθρο 52(1) Άρθρο 30(5) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 52(2) Άρθρο 32 Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 52(3) Νέο

Άρθρο 53(1) Άρθρο 30(1)

Άρθρο 53(2) Άρθρο 30(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 53(3) Νέο

Άρθρο 53(4) Νέο

Άρθρο 53(5) Νέο

Άρθρο 53(6) Άρθρο 30(3)

Άρθρο 53(7) Άρθρο 30(7)

Άρθρο 53(8) Νέο

Άρθρο 53(9) Άρθρο 21(3)

Άρθρο 21(5) Διαγραφέν

Άρθρο 54(1) Νέο

Άρθρο 54(2) Άρθρο 31(1)

Άρθρο 54(3) Άρθρο 31(3) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 54(4) πρώτο εδάφιο Άρθρο 31(2) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 54(4) δεύτερο εδάφιο Νέο

Άρθρο 54(5) Νέο

Άρθρο 54(6)

Άρθρο 55(1) Άρθρο 34(1)

Άρθρο 55(2) Άρθρο 34(2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 35(1) και (2) Διαγραφέν
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Άρθρο 56 Νέο

Άρθρο 57(1) και (2) Άρθρο 34(5) πρώτο και δεύ-
τερο εδάφιο

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 57(3) Άρθρο 34(5) τρίτο εδάφιο Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 58(1) και (2) Άρθρο 36(1) και (2)

Άρθρο 58(3) Άρθρο 36(3) και (4) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 58(4) και (5) Άρθρο 36(5) και (6)

Άρθρο 59(1)(2)(3)(5) και (6) Άρθρο 37 Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 59(4) Νέο

Άρθρο 60(1) Άρθρο 23(3)

Άρθρο 60(2) Άρθρο 23(4)

Άρθρο 61(1) και (2) Άρθρο 23(1) και (2) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 62(1) Άρθρο 6(1) άρθρο 12 Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 62(2) Νέο

Άρθρο 63(1) πρώτο εδάφιο Άρθρο 21(4) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 63(1) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 24(1) και (2) δεύτερη
πρόταση

Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 63(2) Άρθρο 25 Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 64 Νέο

Άρθρο 65(1) Άρθρο 4(1) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 65(2) Άρθρο 23(5)

Άρθρο 65(3) Άρθρο 23(6) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 66 Άρθρο 23(6) δεύτερο εδάφιο Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 67 Άρθρο 42 Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 39 Διαγραφέν

Άρθρο 68(1) Άρθρο 40(5) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 68(2) Νέο

Άρθρο 68(3) Νέο

Άρθρο 69(1) πρώτο εδάφιο Άρθρο 14(15) πρώτη πρόταση Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 69(1) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14(15) δεύτερη πρό-
ταση

Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 69(2) πρώτο εδάφιο Νέο
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Άρθρο 69(2) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14(14) πρώτη και δεύ-
τερη πρόταση

Τροπο-
ποιηθέν

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

Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 70 σημείο α) Άρθρο 40(1) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 70 σημείο β) Άρθρο 40(2) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 70 σημείο γ) Άρθρο 40(3) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 70 σημείο δ) Άρθρο 40(3) Τροπο-
ποιηθέν

Άρθρο 70 σημείο ε) Νέο

Άρθρο 70 σημεία στ) ζ) η) και θ) Νέο

Άρθρο 70 σημείο ι) Άρθρο 40(2) και 42(2) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 70 σημείο κ) Άρθρο 14(16) Προσαρ-
μοσθέν

Άρθρο 40(4) Διαγραφέν

Άρθρο 43 και άρθρο 44 Διαγραφέν

Αρθρο 71 Νέο

Άρθρο 72 Νέο

Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙΙ Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα Ι Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα IV Παράρτημα VI Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα V Παράρτημα VII Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα VI Νέο

Παράρτημα VII Παράρτημα IV Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα VIII Παράρτημα V Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα IX Παράρτημα IX Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα X Παράρτημα VIII Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα XI Νέο

Παράρτημα XII Παράρτημα XI Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα XIII Α έως Γ Παράρτημα ΧΙΙ Τροπο-
ποιηθέν
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Παράρτημα XIII Δ Νέο

Παράρτημα XIV Παράρτημα XIII Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα XV A Παράρτημα XIV Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα XV B Νέο

Παράρτημα XVI Παράρτημα XV Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα XVII A Παράρτημα XVI A Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα XVII B Παράρτημα XVI B Προσαρ-
μοσθέν

Παραρτήματα XVIII και XIX Παραρτήματα XVII και XVIII Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα ΧΧ σημείο 1,α Νέο

Παράρτημα ΧΧ σημείο 1.β Άρθρο 25(2) Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα ΧΧ σημείο 1.γ Νέο

Παράρτημα ΧΧ σημεία 2 και 3 Νέο

Παράρτημα ΧΧΙ σημείο 1 Άρθρο 1(8) Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα ΧΧΙ σημείο 2 πρώτη
πρόταση

Άρθρο 1(9) Προσαρ-
μοσθέν

Παράρτημα ΧΧΙ σημείο 2 πρώτη
περίπτωση

Νέο

Παράρτημα ΧΧΙ σημείο 2 δεύ-
τερη πρόταση

Άρθρο 1(10) Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα ΧΧΙ σημείο 2 τρίτη
περίπτωση

Νέο

Παράρτημα ΧΧΙ σημείο 3 Άρθρο 1(12) Τροπο-
ποιηθέν

Παράρτημα ΧΧΙ σημείο 4 Άρθρο 1(11)

Άρθρο 1(13) Διαγραφέν

Παράρτημα ΧΧΙΙ Νέο

Παράρτημα ΧΧΙΙΙ Νέο

Παράρτημα XXIV Νέο

Παράρτημα XXV Νέο

Παράρτημα ΧΧVI Νέο
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