
 

 

 Οδηγία 98/4/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 
για την τροποποίηση της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και 

των τηλεπικοινωνιών 
 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 
57 παράγραφος 2, το άρθρο 66 και το άρθρο 100 Α, 
την πρόταση της Επιτροπής (1), 
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), 
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189 Β της συνθήκης 
(3), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 
26 Νοεµβρίου 1997, 
Εκτιµώντας: 
(1) ότι το Συµβούλιο µε την απόφαση 94/800/ΕΚ, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε 
τη σύναψη εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της, 
συµφωνιών στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης 
(1986-1994) (4), ενέκρινε εξ ονόµατος της Κοινότητας, µεταξύ άλλων, τη συµφωνία 
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, στο εξής αναφερόµενη ως η «συµφωνία», σκοπός της 
οποίας είναι η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου ισόρροπων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για 
τις δηµόσιες συµβάσεις ενόψει της ελευθέρωσης και ανάπτυξης του παγκόσµιου εµπορίου 
7 ότι η ανωτέρω συµφωνία δεν έχει άµεση ισχύ 7 
(2) ότι µε την οδηγία 93/38/ΕΟΚ (5) πραγµατοποιήθηκε ένας συντονισµός των εθνικών 
διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων εκ µέρους φορέων οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες 
στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, 
προκειµένου να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για τις συµβάσεις αυτές σε όλα τα 
κράτη µέλη 7 
(3) ότι οι αναθέτοντες φορείς που εµπίπτουν στη συµφωνία, οι οποίοι τηρούν την οδηγία 
93/38/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, και εφαρµόζουν τις ίδιες 
διατάξεις έναντι των εργοληπτών, προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία, ενεργούν κατά 
συνέπεια συµφώνως προς τη συµφωνία 7 
(4) ότι, έχοντας υπόψη τα δικαιώµατα και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κοινότητα σε 
διεθνές επίπεδο µε την αποδοχή της συµφωνίας, το καθεστώς που εφαρµόζεται στους 
προσφέροντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συµφωνία είναι αυτό 
που ορίζει η συµφωνία, το πεδίο εφαρµογής της οποίας δεν περιλαµβάνει τις συµβάσεις 
που ανατίθενται από τους αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 στοιχείο β) της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, τις συµβάσεις που ανατίθενται από τους 
αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα 
III, IV, V, VI και X της οδηγίας αυτής, τις συµβάσεις υπηρεσιών του παραρτήµατος XVI B, 
τις συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8 του παραρτήµατος XVI 
A, τις συµβάσεις υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήµατος XVI A 
µε αριθµό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526 και τις συµβάσεις χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών της κατηγορίας 6 του παραρτήµατος XVI A της ίδιας οδηγίας σχετικά µε την 
έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών 
µέσων, καθώς και µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες 7 
(5) ότι ορισµένες διατάξεις της συµφωνίας εισάγουν για τους προσφέροντες 
ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 93/38/ΕΟΚ 7 
(6) ότι, όσον αφορά την ανάθεση συµβάσεων από αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της 
συµφωνίας, οι δυνατότητες πρόσβασης στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, έργων και 
υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα των κρατών µελών σύµφωνα µε τη 
συνθήκη πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές µε τους όρους πρόσβασης στις 
δηµόσιες συµβάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει η συµφωνία για τις 
επιχειρήσεις και τα προϊόντα από τρίτες χώρες οι οποίες υπογράφουν τη συµφωνία αυτή 7 



 

 

 (7) ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να προσαρµοστούν και να συµπληρωθούν οι 
διατάξεις της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ 7 
(8) ότι η ανάγκη να εξασφαλισθεί ένα πραγµατικό άνοιγµα της αγοράς και µια ισόρροπη 
εφαρµογή των κανόνων περί συνάψεως συµβάσεων στους τοµείς αυτούς εξακολουθεί να 
απαιτεί τον ορισµό των αντίστοιχων φορέων µε βάση άλλα κριτήρια, και όχι το νοµικό 
τους καθεστώς 7 
(9) ότι οι τροποποιήσεις της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ δεν πρέπει να θίξουν την ίση µεταχείριση 
των αναθετόντων φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 7 
(10) ότι, ως εκ του άρθρου 222 της συνθήκης, το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη 
µέλη δεν πρέπει να προδικάζεται κατά κανένα τρόπο 7 
(11) ότι πρέπει να απλουστευθεί η εφαρµογή της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ και να διαφυλαχθεί, 
στο µέτρο του δυνατού, η ισορροπία που έχει επιτευχθεί µε την ισχύουσα κοινοτική 
νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων στους τοµείς αυτούς 7 
(12) ότι είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να επεκταθούν ορισµένες από τις τροποποιήσεις της 
οδηγίας 93/38/ΕΟΚ σε όλους τους αναθέτοντες φορείς και τοµείς που καλύπτει η οδηγία 
αυτή 7 
(13) ότι οι φορείς ενδέχεται να ζητούν ή να δέχονται συµβουλές που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών µιας συγκεκριµένης 
σύµβασης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συµβουλές δεν οδηγούν σε παρεµπόδιση του 
ανταγωνισµού 7 
(14) ότι η Επιτροπή διαθέτει στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις υλικό κατάρτισης και 
ενηµέρωσης, το οποίο θα τους επιτρέψει να συµµετέχουν πλήρως στη νέα αγορά 
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και ανάθεσης έργων 7 
(15) ότι το άνοιγµα των συµβάσεων στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία 
ενδέχεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στις οικονοµίες της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας οι οποίες θα πρέπει να καταβάλουν σηµαντικές προσπάθειες 7 
ότι είναι σκόπιµο να χορηγηθούν στα εν λόγω κράτη µέλη κατάλληλες συµπληρωµατικές 
προθεσµίες για να θέσουν σε εφαρµογή την παρούσα οδηγία, 
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 
Άρθρο 1 
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα σε 
διεθνές επίπεδο µε την αποδοχή της συµφωνίας, η οποία ορίζει το καθεστώς που 
εφαρµόζεται στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τις τρίτες χώρες που την 
υπέγραψαν και της οποίας το σηµερινό πεδίο εφαρµογής δεν καλύπτει τις συµβάσεις που 
ανατίθενται από τους αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της οδηγίας 83/387/ΕΟΚ, τις συµβάσεις που ανατίθενται από τους αναθέτοντες 
φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα III, IV, V, VI 
και Χ της εν λόγω οδηγίας, τις συµβάσεις υπηρεσιών του παραρτήµατος XVI B της ιδίας 
οδηγίας, τις συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8 του 
παραρτήµατος XVI A της ιδίας οδηγίας, τις συµβάσεις υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της 
κατηγορίας 5 του παραρτήµατος XVI A της ιδίας οδηγίας (µε αριθµό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 
7525 και 7526), τις συµβάσεις χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της κατηγορίας 6 του 
παραρτήµατος XVI A της ιδίας οδηγίας σχετικά µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση και 
τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων ούτε, τέλος, τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες, η οδηγία 93/38/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 
1. Στο άρθρο 14: 
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται: 
α) στις συµβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες αναφερόµενες στο παράρτηµα X (1), εφόσον η προϋπολογιζόµενη αξία 
τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από: 
i) 600 000 Ecu στην περίπτωση των συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, 
ii) 5 000 000 Ecu στην περίπτωση των συµβάσεων έργων 7 
β) στις συµβάσεις που καταρτίζουν αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες 
αναφερόµενες στα παραρτήµατα I, II, VII, VIII και IX (2), εφόσον η προϋπολογιζόµενη 
αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από: 



 

 

 i) το ισόποσο σε Ecu των 400 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων για τις συµβάσεις 
προµηθειών και τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτηµα XVI 
A, εκτός από τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που απαριθµούνται στην κατηγορία 8, 
και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, µε αριθµούς αναφοράς ΚΤΠ 7524, 
7525 και 7526, 
ii) 400 000 Ecu για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών εκτός των αναφεροµένων στο 
σηµείο i), 
iii) το ισόποσο σε Ecu των 5 000 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων για τις συµβάσεις 
έργων 7 
γ) στις συµβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν 
δραστηριότητες αναφερόµενες στα παραρτήµατα III, IV, V και VI (3), εφόσον η 
προϋπολογιζόµενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή µεγαλύτερη από: 
i) 400 000 Ecu για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, 
ii) 5 000 000 Ecu για τις συµβάσεις έργων. 
(1) >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 
(2) >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 
(3) >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 
» 
β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
«14. Τα εκπεφρασµένα στο εθνικό νόµισµα ποσά των ορίων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 αναθεωρούνται, κατ' αρχήν, κάθε δύο χρόνια από 1ης Ιανουαρίου 1996. Τα 
εν λόγω ποσά υπολογίζονται µε βάση τη µέση ηµερήσια τιµή των νοµισµάτων αυτών 
εκφραζόµενη σε Ecu κατά τη διάρκεια της 24µηνης χρονικής περιόδου η οποία λήγει την 
τελευταία ηµέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου. Οι 
τιµές αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην 
αρχή Νοεµβρίου. 
15. Τα κατώτατα όρια που προβλέπει η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων που 
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (*) 
("η συµφωνία") εκφραζόµενα σε Ecu αναθεωρούνται, κατ' αρχήν, κάθε δύο χρόνια από 
την 1η Ιανουαρίου 1996. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται µε βάση τη µέση ηµερήσια τιµή 
του Ecu εκφραζοµένη σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, κατά τη διάρκεια της 24µηνης 
χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ηµέρα του Αυγούστου που προηγείται της 
αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου. Οι τιµές αυτές δηµοσιεύονται όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 14. 
16. Η µέθοδος υπολογισµού που προβλέπεται στις παραγράφους 14 και 15 εξετάζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
δεύτερο εδάφιο. 
(*) Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε την εξ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συµφωνιών στο πλαίσιο των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ' όσον 
αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).» 
2. Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«γ) Οι αναθέτοντες φορείς καλούν αργότερα όλους τους υποψήφιους να επιβεβαιώσουν 
ότι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν βάσει των λεπτοµερών στοιχείων σχετικά µε την εν 
λόγω σύµβαση, πριν αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συµµετεχόντων στις 
διαπραγµατεύσεις. Οι πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
i) φύση και ποσότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαιρέσεως σχετικά µε 
συµπληρωµατικές συµβάσεις και, ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προθεσµία για την άσκηση 
των δικαιωµάτων αυτών 7 στην περίπτωση ανανεώσιµων συµβάσεων, φύση και ποσότητα, 
και, ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προθεσµία δηµοσίευσης µεταγενέστερων προκηρύξεων 
για έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες που θα αποτελέσουν αντικείµενο της σύµβασης, 
ii) χαρακτήρας της διαδικασίας: κλειστή ή µε διαπραγµάτευση, 
iii) ενδεχοµένως, ηµεροµηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προµηθειών ή 
εκτέλεσης των έργων ή των υπηρεσιών, 
iv) διεύθυνση και προθεσµία για την κατάθεση των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να 
λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και γλώσσα ή γλώσσες που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την υποβολή τους, 



 

 

 v) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα, ο οποίος παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες σε 
όσους ενδιαφέρονται να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα έγγραφα, 
vi) όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηµατοπιστωτικές εγγυήσεις και 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι προµηθευτές, εργολήπτες ή παρέχοντες 
υπηρεσίες, 
vii) ύψος και τρόπος καταβολής οποιουδήποτε ποσού απαιτείται για τη χορήγηση 
τεκµηρίωσης σχετικά µε τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης και 
viii) είδος της σύµβασης που αποτελεί αντικείµενο της πρόσκλησης για υποβολή 
προσφορών 7 αγορά, χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση, ή 
περισσότερα του ενός από τα είδη αυτά.» 
3. Στο άρθρο 22 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«β) στην περίπτωση των συµβάσεων έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά των συµβάσεων 
έργων που προτίθενται να αναθέσουν οι αναθέτοντες φορείς και των οποίων η 
προϋπολογιζόµενη αξία είναι ίση ή µεγαλύτερη από: 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο ii), 
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα X, 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο iii), 
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα I, II, VII, VIII, και IX ή 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοχείο γ) σηµείο ii), 
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα III, IV, V και VI.» 
4. Στο άρθρο 23, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 
«1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς µελετών που οργανώνονται στα 
πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών, η προϋπολογιζόµενη αξία των 
οποίων εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή µεγαλύτερη από: 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i), 
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα X, 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i) ή 
ii), όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια 
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα I, II, VII, VIII και IX ή 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο i), 
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα III, IV, V και VI. 
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισµών µελετών, εφόσον το 
συνολικό ύψος των χρηµατικών βραβείων συµµετοχής στους διαγωνισµούς και των ποσών 
που καταβάλλονται στους συµµετέχοντες είναι ίσο ή µεγαλύτερο από: 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i), 
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µια από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα X, 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i) ή 
ii), όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µία 
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα I, II, VII, VIII και IX ή 
- το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σηµείο i), 
όσον αφορά τις συµβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν µία από 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήµατα III, IV, V και VI.» 
5. Στο άρθρο 24, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«2. Τα στοιχεία του παραρτήµατος XV τίτλος Ι ή του παραρτήµατος XVIII δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή τηρεί τον ευαίσθητο 
εµπορικό χαρακτήρα τον οποίον επικαλούνται ορισµένοι αναθέτοντες φορείς κατά τη 
διαβίβαση αυτών των στοιχείων, σχετικά µε τα σηµεία 6, 9 και 11 του παραρτήµατος XV.» 
6. Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«Άρθρο 26 
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται από 
τους αναθέτοντες φορείς έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον 52 ηµέρες από την ηµεροµηνία 



 

 

 αποστολής της προκήρυξης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να αντικατασταθεί από προθεσµία 
επαρκή για να επιτρέπει στους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν έγκυρες προσφορές και η 
οποία δεν θα είναι γενικά µικρότερη από 36 ηµέρες, και οπωσδήποτε όχι µικρότερη από 22 
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης, στις περιπτώσεις που οι 
αναθέτοντες φορείς έχουν αποστείλει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περιοδική ενδεικτική ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση αυτή περιέχει επίσης τα στοιχεία τα οποία 
ζητούνται στο µέρος II και III του παραρτήµατος XIV, εφόσον είναι διαθέσιµα κατά το 
χρόνο δηµοσίευσης της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1. 
Αυτή η περιοδική ενδεικτική ανακοίνωση πρέπει επιπλέον να έχει σταλεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τουλάχιστον 52 ηµέρες και κατ' ανώτατο όριο 
δώδεκα µήνες πριν από την ηµεροµηνία αποστολής στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύµβασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 στοιχείο α). 
2. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση των οποίων έχει 
προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισµού, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 
α) η προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής, κατόπιν προκήρυξης που 
δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή κατόπιν πρόσκλησης 
από αναθέτοντα φορέα σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ορίζεται, 
κατά γενικό κανόνα, σε 37 τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της 
προκήρυξης ή της πρόσκλησης, και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
την προθεσµία δηµοσίευσης που προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 3, συν 10 ηµέρες 7 
β) η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να καθορίζεται µε αµοιβαία συµφωνία 
µεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των επιλεγέντων υποψηφίων, υπό τον όρο ότι 
παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ο ίδιος χρόνος για την κατάρτιση και υποβολή των 
προσφορών 7 
γ) εφόσον δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε την προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας καθορίζει µια προθεσµία η οποία είναι, 
κατά γενικό κανόνα, τουλάχιστον 24 ηµέρες, και σε καµία περίπτωση, µικρότερη από 10 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 7 το χρονικό διάστηµα 
που παρέχεται πρέπει να επαρκεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη ιδίως οι παράγοντες 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3.» 
7. Στο άρθρο 28: 
α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«5. Οι αιτήσεις συµµετοχής και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών πρέπει να 
διαβιβάζονται µε το ταχύτερο δυνατό µέσον. Όταν οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται 
µε τηλεγράφηµα, τηλέτυπο τηλεοµοιοτυπία, τηλεφώνηµα ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό 
µέσο, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν όπως οι αιτήσεις αυτές επιβεβαιώνονται µε 
επιστολή αποστελλόµενη εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 26 
παράγραφος 2.» 
β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«6. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδροµικώς. Τα κράτη µέλη 
δύνανται να επιτρέπουν την υποβολή προσφορών µε οιοδήποτε άλλο µέσο που να 
εξασφαλίζει: 
- ότι κάθε προσφορά περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
αξιολόγησή της, 
- ότι ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των προσφορών τηρείται εν αναµονή της αξιολόγησής 
τους και 
- εάν κρίνεται απαραίτητο για λόγους νοµικής απόδειξης, ότι οι προσφορές 
επιβεβαιώνονται το συντοµότερο γραπτώς ή µε αποστολή επικυρωµένου φωτοαντιγράφου, 
- ότι το άνοιγµα των προσφορών γίνεται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής.» 
8. Στο άρθρο 30, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να καταρτίσουν και να 
διαχειρίζονται ένα σύστηµα προεπιλογής προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων 
υπηρεσίες. 



 

 

 Οι φορείς που καταρτίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστηµα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα των προµηθευτών, εργοληπτών και παρεχόντων υπηρεσίες να υποβάλουν ανά 
πάσα στιγµή αίτηση για προεπιλογή.» 
9. Στο άρθρο 35, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«1. Το άρθρο 34 παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν ένα κράτος µέλος βασίζει την 
ανάθεση των συµβάσεων σε άλλα κριτήρια, στα πλαίσια ρύθµισης που ισχύει ήδη κατά την 
έκδοση της παρούσας οδηγίας και που αποσκοπεί στο να ευνοήσει ορισµένους 
προσφέροντες, υπό τον όρο ότι η εν λόγω ρύθµιση είναι συµβατή µε τη συνθήκη.» 
10. Το άρθρο 38 διαγράφεται. 
11. Το άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«Άρθρο 41 
1. Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύµβαση, τα κατάλληλα στοιχεία που τους 
επιτρέπουν, σε µεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε: 
α) την προεπιλογή και την επιλογή εργοληπτών, προµηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες 
και την ανάθεση των συµβάσεων 7 
β) την εφαρµογή των παρεκκλίσεων από τη χρήση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 6 7 
γ) την εφαρµογή διαδικασιών χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού σύµφωνα µε 
το άρθρο 20 παράγραφος 2 7 
δ) τη µη εφαρµογή των τίτλων II, III και IV σύµφωνα µε τις παρεκκλίσεις που προβλέπει 
ο τίτλος I. 
2. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία 
ανάθεσης της σύµβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να 
είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαιτούµενες 
πληροφορίες. 
3. Οι φορείς που ασκούν δραστηριότητα περιλαµβανοµένη στα παραρτήµατα I, II, VII, 
VIII και IX ενηµερώνουν το συντοµότερο τους συµµετέχοντες προµηθευτές, εργολήπτες ή 
παρέχοντες υπηρεσίες για τις αποφάσεις που λαµβάνονται όσον αφορά την ανάθεση της 
σύµβασης, εάν τους υποβληθεί σχετική αίτηση. 
4. Οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα περιλαµβανοµένη στα παραρτήµατα 
I, II, VII, VIII και IX γνωστοποιούν σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα, το 
συντοµότερο από την παραλαβή σχετικής γραπτής αίτησης, τους λόγους απόρριψης της 
υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε παραδεκτή 
προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς 
καθώς και το όνοµα του αναδόχου. 
Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να µην κοινοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες 
σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εµπόδιο για την εφαρµογή 
των νόµων ή θα ήταν αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή θα έθιγε έννοµα εµπορικά 
συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της 
επιχείρησης στην οποία ανατέθηκε η σύµβαση, ή θα µπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες 
θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες.» 
12. Στο άρθρο 42 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«1α. Σε σχέση µε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα 
παραρτήµατα I, II, VII, VIII και IX, τα κράτη µέλη µεριµνούν, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις 
που θα θεσπισθούν µε βάση τη διαδικασία του άρθρου 40 παράγραφοι 4 έως 8, ώστε η 
Επιτροπή να λάβει µια στατιστική έκθεση των συµβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο 
στις 31 Οκτωβρίου 1997 για το προηγούµενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31 
Οκτωβρίου κάθε χρόνου. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι 
αναγκαία για τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής της συµφωνίας. 
Τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν αφορούν τις 
συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήµατος 
XVI.A, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 µε αριθµό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 
7525 και 7526, ή τις υπηρεσίες του παραρτήµατος XVI.B.» 
13. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 
«Άρθρο 42α 



 

 

 Κατά την ανάθεση των συµβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς, τα κράτη µέλη 
εφαρµόζουν στις σχέσεις τους προϋποθέσεις εξίσου ευνοϊκές µε εκείνες που εφαρµόζονται 
για τρίτες χώρες κατ' εφαρµογή της συµφωνίας. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη 
διαβουλεύονται περί των µέτρων εφαρµογής της συµφωνίας, στα πλαίσια της 
συµβουλευτικής επιτροπής δηµόσιων συµβάσεων.» 
14. Τα παραρτήµατα XII, XIII, XIV και XV αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα παραρτήµατα 
που ευρίσκονται στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. 
Άρθρο 2 
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 16 Φεβρουαρίου 
1999 και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 
2. Εντούτοις, η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία µπορούν να 
προβλέψουν ότι οι διατάξεις των οποίων γίνεται µνεία στην παράγραφο 1 θα τεθούν σε 
εφαρµογή το αργότερο στις 16 Φεβρουαρίου 2000. 
3. Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη µέλη, οι διατάξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια 
παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται 
από τα κράτη µέλη. 
4. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κυριότερες διατάξεις εθνικού δικαίου που 
θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτει η παρούσα οδηγία καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας 
µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των εθνικών διατάξεων που θεσπίσθηκαν. 
Άρθρο 3 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 1998. 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
J. M. GIL-ROBLES 
Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
J. CUNNINGHAM 
(1) ΕΕ C 138 της 3.6.1995, σ. 49 και ΕΕ C 28 της 29.1.1997, σ. 4. 
(2) ΕΕ C 256 της 2.10.1995, σ. 4 και ΕΕ C 212 της 22.7.1996, σ. 13. 
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1996 (ΕΕ C 347 της 
18.11.1996, σ. 25), κοινή θέση του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 (ΕΕ C 111 της 
9.4.1997, σ. 65) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 
167 της 2.6.1997, σ. 53). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 
1997 και απόφαση του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997. 
(4) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1. 
(5) ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 84 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη 
προσχώρησης του 1994. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 
Α. ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου, τηλετύπου και 
τηλεοµοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 
2. Είδος της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες) 7 να αναφέρεται, κατά περίπτωση, 
εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο. 
Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήµατος XVI A ή XVI B και περιγραφή 
της υπηρεσίας (ονοµατολογία ΚΤΠ). 
Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσο απαιτούνται προσφορές για την αγορά, 
χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή και για συνδυασµό αυτών. 
3. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 
4. Για τις συµβάσεις προµηθειών και έργων: 
α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων. Να γίνεται ιδίως αναφορά 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει 
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων. Σε 
περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, 



 

 

 να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών 
προκηρύξεων διαγωνισµού για τα ζητούµενα προϊόντα ή είδος και έκταση των υπηρεσιών, 
γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 
β) Πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα των προµηθευτών να υποβάλουν προσφορά 
για µερικές ή/και για όλες τις ζητούµενες προµήθειες. Εάν, όσον αφορά τις συµβάσεις 
έργων, το έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, αναφορά των τµηµάτων κατά τάξη 
µεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα 
τα τµήµατα. 
γ) Για τις συµβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην 
περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση µελετών. 
5. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: 
α) Είδος και ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών. Να γίνεται ιδίως αναφορά 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει 
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων. Σε 
περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, 
να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών 
προκηρύξεων διαγωνισµού για τις ζητούµενες υπηρεσίες. 
β) ∆ιευκρίνιση κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νοµοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία. 
γ) Αναφορά αυτών των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 
δ) ∆ιευκρίνιση κατά πόσο τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα 
επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 
ε) ∆ιευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες τις υπηρεσίες µπορούν να υποβάλουν προσφορά 
για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών. 
6. Επιτρεπόµενη υποβολή εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών). 
7. Παρέκκλιση από τη χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύµφωνα µε το άρθρο 18 
παράγραφος 6. 
8. Προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει 
δυνατόν, προθεσµία έναρξης. 
9. α) ∆ιεύθυνση στην οποία µπορούν να ζητηθούν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα 
συµπληρωµατικά έγγραφα. 
β) Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που 
απαιτείται ως αντίτιµο των προαναφεροµένων εγγράφων. 
10. α) Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών. 
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν. 
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 
11. α) Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των 
προσφορών. 
β) Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης. 
12. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες. 
13. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά των σχετικών 
κανονιστικών διατάξεων. 
14. Κατά περίπτωση, νοµικός τύπος τον οποίο θα πρέπει να περιβληθεί µια κοινοπραξία 
προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση. 
15. Ελάχιστοι όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο 
προµηθευτής, ο εργολήπτης ή ο παρέχων τις υπηρεσίες στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση. 
16. Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσµεύεται από την προσφορά του. 
17. Κριτήρια για την ανάθεση της σύµβασης. Τα κριτήρια, εκτός από εκείνο της 
χαµηλότερης προσφοράς, αναφέρονται, εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή 
υποχρεώσεων. 
18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 
19. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της περιοδικής ενηµερωτικής ανακοίνωσης στην οποία 
αναφέρεται η σύµβαση. 
20. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς. 



 

 

 21. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων). 
Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεοµοιοτύπου του 
αναθέτοντος φορέα. 
2. Είδος της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες, αναφέρεται κατά περίπτωση εάν 
πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο). Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του 
παραρτήµατος XVI A ή XVI B και περιγραφή της υπηρεσίας (ονοµατολογία ΚΤΠ). 
Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσο ή υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, 
χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή και για συνδυασµό αυτών. 
3. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 
4. Για τις συµβάσεις προµηθειών και έργων: 
α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων. Να γίνεται ιδίως αναφορά 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει 
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων. Σε 
περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, 
να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών 
προκηρύξεων διαγωνισµού για τα ζητούµενα προϊόντα ή είδος και έκταση των υπηρεσιών, 
γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 
β) Πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα των προµηθευτών να υποβάλουν προσφορά 
για µερικές ή/και για όλες τις ζητούµενες προµήθειες. 
Εάν, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, το έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, 
αναφορά των τµηµάτων κατά τάξη µεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών 
για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τµήµατα. 
γ) Για τις συµβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην 
περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση µελετών. 
5. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: 
α) Είδος και ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών. Να γίνεται ιδίως αναφορά 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει 
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων. Σε 
περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, 
να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών 
προκηρύξεων διαγωνισµού για τις ζητούµενες υπηρεσίες. 
β) ∆ιευκρίνιση κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νοµοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία. 
γ) Αναφορά αυτών των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 
δ) ∆ιευκρίνιση κατά πόσο τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα 
επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 
ε) ∆ιευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες τις υπηρεσίες µπορούν να υποβάλουν προσφορά 
για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών. 
6. Επιτρεπόµενη υποβολή εναλλακτικής(-ων) προσφοράς(-ών). 
7. Παρέκκλιση από τη χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύµφωνα µε το άρθρο 18 
παράγραφος 6. 
8. Προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει 
δυνατόν, προθεσµία έναρξης. 
9. Κατά περίπτωση, νοµικό τύπο τον οποίο θα πρέπει να περιβληθεί µία κοινοπραξία 
προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση. 
10. α) Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής. 
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν. 
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 
11. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών. 
12. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες. 
13. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά των σχετικών 
κανονιστικών διατάξεων. 



 

 

 14. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του προµηθευτή, του εργολήπτη ή 
του παρέχοντος την υπηρεσία και ελάχιστοι όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που 
πρέπει να πληροί. 
15. Κριτήρια για την ανάθεση της σύµβασης, εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση 
υποβολής των προσφορών. 
16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 
17. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της περιοδικής ενηµερωτικής ανακοίνωσης στην οποία 
αναφέρεται η σύµβαση. 
18. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς. 
19. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων). 
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου, τηλετύπου και 
τηλεοµοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 
2. Είδος της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες 7 να αναφέρεται, κατά περίπτωση, 
εάν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο). 
Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παράρτηµατος XVI A ή XVI B και περιγραφή 
της υπηρεσίας (ονοµατολογία ΚΤΠ). 
Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσο η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, 
χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή και για συνδυασµό αυτών. 
3. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 
4. Για τις συµβάσεις προµηθειών και έργων: 
α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων. Να γίνεται ιδίως αναφορά 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει 
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων. Σε 
περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, 
να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών 
προκηρύξεων διαγωνισµού για τα ζητούµενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των 
υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 
β) Πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα των προµηθευτών να υποβάλουν προσφορά 
για µερικές ή/και για όλες τις ζητούµενες προµήθειες. 
Εάν, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, το έργο ή η σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, 
αναφορά των τµηµάτων κατά τάξη µεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών 
για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τµήµατα. 
γ) Για τις συµβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύµβασης, στην 
περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση µελετών. 
5. Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: 
α) Φύση και ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών. Να γίνεται ιδίως αναφορά 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συµβάσεων και, ει 
δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων. Σε 
περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, 
να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των προσεχών 
προκηρύξεων διαγωνισµού για τις ζητούµενες υπηρεσίες. 
β) ∆ιευκρίνιση κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νοµοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία. 
γ) Αναφορά αυτών των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 
δ) ∆ιευκρίνιση κατά πόσο τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα 
επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 
ε) ∆ιευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες τις υπηρεσίες µπορούν να υποβάλουν προσφορά 
για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών. 
6. Άδεια υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 
7. Παρέκκλιση από τη χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύµφωνα µε το άρθρο 18 
παράγραφος 6. 
8. Προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει 
δυνατόν, προθεσµία έναρξης. 



 

 

 9. Κατά περίπτωση, νοµικός τύπος τον οποίο θα πρέπει να περιβληθεί µια κοινοπραξία 
προµηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση. 
10. α) Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής. 
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν. 
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 
11. Κατά περίπτωση, απαιτούµενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες. 
12. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά των σχετικών 
κανονιστικών διατάξεων. 
13. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση του προµηθευτή, του εργολήπτη ή 
του παρέχοντος την υπηρεσία και ελάχιστοι όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που 
πρέπει αυτός να πληροί. 
14. Κριτήρια για την ανάθεση της σύµβασης εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση 
υποβολής των προσφορών ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
15. Κατά περίπτωση, ονόµατα και διευθύνσεις των προµηθευτών, εργοληπτών ή 
παρεχόντων υπηρεσίες που έχουν ήδη επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα. 
16. Κατά περίπτωση, ηµεροµηνία(-ες) προηγούµενων δηµοσιεύσεων στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 
18. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της περιοδικής ενηµερωτικής ανακοίνωσης στην οποία 
αναφέρεται η σύµβαση. 
19. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς. 
20. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων). 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Επωνυµία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου, τηλετύπου και 
τηλεοµοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 
2. Σκοπός του συστήµατος προεπιλογής (περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων 
ή κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο συµβάσεων µέσω του 
συστήµατος). 
3. Όροι που πρέπει να πληρούν οι προµηθευτές, οι εργολήπτες και οι παρέχοντες 
υπηρεσίες για την προεπιλογή τους βάσει του συστήµατος και µέθοδοι σύµφωνα µε τις 
οποίες θα ελεγχθεί 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 προµηθευτές, εργολήπτες και 
παρέχοντες υπηρεσίες, αρκεί περιληπτική αναφορά των κυριότερων προϋποθέσεων και 
µεθόδων καθώς και παραποµπή στα σχετικά έγγραφα. 
4. Χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει το σύστηµα προεπιλογής και διατυπώσεις για την 
ανανέωσή του. 
5. Μνεία του γεγονότος ότι η ανακοίνωση χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης 
διαγωνισµού. 
6. ∆ιεύθυνση όπου µπορούν να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και τεκµηρίωση σχετικά 
µε το σύστηµα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο σηµείο 
1). 
7. Ενδεχοµένως, άλλα στοιχεία. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
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 
ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 
2. α) Για τις συµβάσεις προµηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή των προς 
προµήθεια ειδών. 
β) Για τις συµβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρακτηριστικά του 
έργου ή των τµηµάτων που το απαρτίζουν. 



 

 

 γ) Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόµενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεµία 
από τις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα XVI A. 
3. Ηµεροµηνία αποστολής της ανακοίνωσης από τους αναθέτοντες φορείς. 
4. Ηµεροµηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων). 
5. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ 
ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές οφείλουν να εκδηλώσουν 
στον φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συµβάσεις. 
7. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς. 
ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΤΑΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
8. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του έργου 
ή κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήµατος XVI A και περιγραφή 
(ονοµατολογία ΚΤΠ) και να αναφέρεται, ενδεχοµένως, εάν πρόκειται για συµφωνία-
πλαίσιο. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για περαιτέρω 
ανάθεση συµβάσεων και το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των εν λόγω 
δικαιωµάτων. Σε περίπτωση σειράς συµβάσεων προς ανάθεση ή συµβάσεων που πρόκειται 
να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα των 
προσεχών προκηρύξεων διαγωνισµού. 
9. Να αναφέρεται κατά πόσο η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηµατοδοτική 
µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-πώληση ή και για συνδυασµό αυτών. 
10. Προθεσµία, παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύµβασης υπηρεσιών και, ει 
δυνατόν, προθεσµία έναρξης. 
11. ∆ιεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους γραπτώς. 
Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι υποψηφιότητες ή προσφορές. 
12. Όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονοµικές και τεχνικές εγγυήσεις που 
πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίο ανατίθεται ή σύµβαση. 
13. α) Προσωρινή ηµεροµηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας 
ανάθεσης της σύµβασης ή των συµβάσεων. 
β) Είδος της διαδικασίας ανάθεσης που θα χρησιµοποιηθεί (κλειστή ή µε διαπραγµάτευση). 
γ) Ύψος και τρόπος καταβολής οιουδήποτε ποσού απαιτούµενου για τη χορήγηση 
τεκµηρίωσης σχετικά µε την ανάθεση. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (*) 
1. Όνοµα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα. 
2. Είδος της σύµβασης (προµήθειες, έργα ή υπηρεσίες 7 αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν 
πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο). 
3. Τουλάχιστον συνοπτική περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, 
έργων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
4. α) Μορφή της δηµοπράτησης (ανακοίνωση σχετικά µε την ύπαρξη διαδικασίας 
προεπιλογής 7 περιοδική ενηµερωτική ανακοίνωση 7 πρόσκληση υποβολής προσφορών). 
β) Στοιχεία της δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
γ) Εάν πρόκειται για συµβάσεις που ανατίθενται χωρίς προηγούµενη προκήρυξη 
διαγωνισµού, µνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 20 παράγραφος 2 ή του άρθρου 
16. 
5. ∆ιαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή ή µε διαπραγµάτευση). 
6. Αριθµός προσφορών που ελήφθησαν. 
7. Ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης. 



 

 

 8. Αντίτιµο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 
2 σηµείο i). 
9. Όνοµα και διεύθυνση του(των) προµηθευτή(-ών), εργολήπτη(-ών) ή παρέχοντος(-ων) 
υπηρεσίες. 
10. Αναφορά, κατά περίπτωση, εάν η σύµβαση αποτέλεσε, ή µπορεί να αποτελέσει 
αντικείµενο υπεργολαβίας. 
11. Αντίτιµο που καταβλήθηκε ή αντίτιµο της υψηλότερης και της χαµηλότερης 
προσφοράς που ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύµβασης. 
12. Προαιρετικές πληροφορίες: 
- αξία και τµήµα της σύµβασης το οποίο µπορεί να ανατεθεί µε υπεργολαβία σε τρίτους, 
- κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης. 
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
13. Αριθµός ανατεθεισών συµβάσεων (σε περίπτωση που µια ανάθεση έχει γίνει σε 
περισσότερους του ενός προµηθευτές). 
14. Αξία κάθε ανατεθείσας σύµβασης. 
15. Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας 7 στη 
δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα). 
16. Εφαρµόστηκαν οι εξαιρέσεις από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που προβλέπονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 6; Αν ναι, ποία; 
17. Ποιό κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιήθηκε (η περισσότερο συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, η χαµηλότερη τιµή, κριτήρια επιτρεπόµενα από το άρθρο 35); 
18. Η σύµβαση ανατέθηκε σε υποψήφιο που υπέβαλε εναλλακτική προσφορά, σύµφωνα 
µε το άρθρο 34 παράγραφος 3; 
19. Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήσαν υπερβολικά χαµηλές σύµφωνα µε 
το άρθρο 34 παράγραφος 5; 
20. Ηµεροµηνία αποστολής της ανακοίνωσης από τους αναθέτοντες φορείς. 
21. Στην περίπτωση συµβάσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα XVI B, 
συγκατάθεση του αναθέτοντος φορέα για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης (άρθρο 24 
παράγραφος 3). 
(*) Τα στοιχεία των σηµείων 6, 9 και 11 θεωρούνται µη δηµοσιεύσιµα εφόσον ο αναθέτων 
φορέας κρίνει ότι η δηµοσίευσή τους παραβλάπτει ευαίσθητο εµπορικό συµφέρον.» 
∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή επισηµαίνουν ότι η υποχρέωση 
κοινοποίησης των χαρακτηριστικών και των σχετικών πλεονεκτηµάτων της επιλεγείσας 
προσφοράς και του ονόµατος του αναδόχου, κατά την έννοια του άρθρου 41 παράγραφος 
4 πρώτο εδάφιο, δεν πρέπει να θίγει τα έννοµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως µε την κοινοποίηση ευαίσθητων εµπορικών ή τεχνικών 
πληροφοριών. 
Επιπλέον επισηµαίνουν ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 
93/38/ΕΟΚ, οι προµηθευτές, εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 
και εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί η σύµβαση, µπορούν να ζητήσουν από ένα 
αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, όπως διαφυλαχθεί η 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που κοινοποιούν. 
∆ήλωση της Επιτροπής  
Η Επιτροπή δηλώνει ότι, ενώ εξακολουθεί να διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης µεταξύ των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, θα 
περιορίσει τις απαιτήσεις της σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 
42 παράγραφος 2 στο ελάχιστα απαραίτητο ώστε να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη ΣΓΠ προκειµένου να µειωθεί το βάρος που 
επωµίζονται οι συµβαλλόµενοι φορείς. 
Κατά τη διάρκεια της υφιστάµενης αναθεώρησης της ΣΓΠ, η Επιτροπή προτίθεται επίσης 
να διερευνήσει τρόπους για την απλοποίηση των στατιστικών απαιτήσεων σε διεθνές 
επίπεδο. Εάν τούτο επιτευχθεί, η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ότι αυτό θα λαµβάνεται υπόψη και στις στατιστικές απαιτήσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο. 
 


