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Σύστημα προεπιλογής – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
Οδηγία 2004/17/ΕΚ

Η παρούσα προκήρυξη είναι προκήρυξη διαγωνισμού    ◯ ναι   ◯ όχι

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό)

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Σημείο(α) επαφής:  

Υπόψη: 

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)

Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: (URL)

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) 

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα: (URL)

Ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων και αιτήσεων συμμετοχής: (URL)

Χρησιμοποιήστε το παράρτημα Α για να δώσετε λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από                 

◯ Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής ◯ Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα A.I)

Διεύθυνση για περαιτέρω τεκμηρίωση        

◯ Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής ◯ Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ)

Αιτήσεις συμμετοχής ή υποψηφιότητες αποστέλλονται:

◯ Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής ◯ Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ)

I.2) Κύρια δραστηριότητα

⃞ Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας
⃞ Ηλεκτρισμός 
⃞ Αναζήτηση και άντληση αερίου και πετρελαίου
⃞ Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και άλλων στερεών 

καυσίμων
⃞ Ύδρευση
⃞ Ταχυδρομικές υπηρεσίες

⃞ Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 

⃞ Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

⃞ Δραστηριότητες που αφορούν τους λιμένες

⃞ Δραστηριότητες που αφορούν τους αερολιμένες

⃞ Άλλη: (να προσδιοριστεί)

I.3) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων φορέων ανάθεσης

Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων φορέων ανάθεσης:    ◯ ναι   ◯ όχι
(εάν ναι, περισσότερες πληροφορίες για τους εν λόγω αναθέτοντες φορείς μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.europa.eu



Τμήμα II: Αντικείμενο του συστήματος προεπιλογής

II.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα:

II.2) Είδος σύμβασης (επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
της σύμβασής σας ή στις αγορές)

◯ Έργα ◯ Προμήθειες
◯ Υπηρεσίες

Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: [    ] [    ]
Δείτε παράρτημα Γ2 για τις κατηγορίες υπηρεσιών

II.3) Περιγραφή των έργων, των υπηρεσιών ή των προϊόντων που πρόκειται να παρασχεθούν μέσω του συστήματος 
προεπιλογής:

II.4) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 

Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

Κύριο αντικείμενο [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Πρόσθετο(α) 
αντικείμενο(α)

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.5)  Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA):  ◯ ναι    ◯ όχι

   (Χρησιμοποιήστε το παρόν τμήμα όσες φορές είναι απαραίτητο)   
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Προϋποθέσεις για την προεπιλογή:
(Σε περίπτωση που τα σχετικά στοιχεία είναι εκτενή και βασίζονται σε έγγραφα στα οποία έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, εργολήπτες 
ή πάροχοι υπηρεσιών, αρκεί περιληπτική αναφορά των κυριότερων προϋποθέσεων και μεθόδων καθώς και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα)

Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την προεπιλογή 
τους

Μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες θα επαληθευτεί η τήρηση του κάθε 
όρου

III.1.2) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις (κατά περίπτωση)
⃞ Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια
⃞ Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης
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Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Κριτήρια ανάθεσης

IV.1.1) Κριτήρια ανάθεσης (εάν είναι γνωστό)

◯ Χαμηλότερη τιμή                                                                               
ή
◯ Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με     

◯ τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόμενα από τη στάθμισή τους ή σε 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθμισή τους για εμφανείς λόγους)

◯ τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στην πρόσκληση για 
διαπραγμάτευση

Κριτήρια Στάθμιση Κριτήρια Στάθμιση

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.1.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού    ◯ ναι   ◯ όχι
(εάν ναι, εάν συντρέχει περίπτωση) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας: (κατά περίπτωση)

IV.2.2) Διάρκεια ισχύος του συστήματος προεπιλογής

Διάρκεια ισχύος: από [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)    έως: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)

⃞  Απεριόριστη διάρκεια 
⃞  Άλλη

IV.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση)
Ανανέωση του συστήματος προεπιλογής   ◯ ναι   ◯ όχι
(εάν ναι) αναγκαίες διατυπώσεις για να κριθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις:
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μία ή περισσότερες συμβάσεις που καλύπτονται από το σύστημα προεπιλογής σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα 
ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης    
◯ ναι   ◯ όχι

(εάν ναι) αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): 

VI.2) Συμπληρωματικές πληροφορίες: (κατά περίπτωση)

VI.3) Διαδικασίες προσφυγής

VI.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.3.2) Υποβολή προσφυγών (συμπληρώστε την ενότητα VI.3.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.3.3)
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών:

VI.3.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)
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Παράρτημα Α

Πρόσθετες διευθύνσεις και σημεία επαφής

I) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Επίσημη επωνυμία: Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό)

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Σημείο(α) επαφής:  
Υπόψη: 

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL)

II) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου διατίθενται περαιτέρω έγγραφα 
Επίσημη επωνυμία: Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό)

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Σημείο(α) επαφής:  
Υπόψη: 

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL)

III) Διεύθυνση και σημεία επαφής για την αποστολή αιτήσεων συμμετοχής και υποψηφιοτήτων 
Επίσημη επωνυμία: Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό)

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Σημείο(α) επαφής:  
Υπόψη: 

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL)

IV) Διεύθυνση του άλλου αναθέτοντος φορέα για λογαριασμό του οποίου προβαίνει στην αγορά ο αναθέτων φορέας 
Επίσημη επωνυμία: Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό)

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

   (Χρησιμοποιήστε το παράρτημα Α τμήμα IV όσες φορές είναι απαραίτητο)   
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Παράρτημα Γ2 – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης
Οδηγία 2004/17/ΕΚ

Αριθμός κατηγορίας [1]  Αντικείμενο

1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών [2], συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων και των 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εξαιρουμένης της μεταφοράς ταχυδρομείου

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

4 Χερσαία [3] και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

5 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

6 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:  a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων  b) Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες [4]

7 Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

8 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [5]

9 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

10 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες

12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού 
σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· 
υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

13 Διαφημιστικές υπηρεσίες

14 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

15 Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

16 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες

Αριθμός κατηγορίας [7] Αντικείμενο

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

18 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

19 Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

20 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

21 Νομικές υπηρεσίες

22 Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [8]

23 Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων

24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

25 Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες

27 Λοιπές υπηρεσίες

1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 31 και του παραρτήματος XVIIA της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
2 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
3 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
4 Πλην των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 

μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης τα εξής: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη 
μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών μέσων, γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών 
αυτών. Ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς ή 
μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην οδηγία.

5 Πλην των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις υπηρεσίες των οποίων τα οφέλη ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή 
για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, με την προϋπόθεση ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ ολοκλήρου από την 
αναθέτουσα αρχή.

6 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.
7 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 32 και του παραρτήματος XVIIB της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
8 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.
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