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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
∆ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Φαξ: (352) 29 29 42 670 
Ηλ. ταχυδροµείο:  Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών:  
ojs@publications.europa.eu   http://simap.europa.eu 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Ή 

 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Υπενθύµιση: Σε περίπτωση που η συµπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών οδηγήσει σε σηµαντική αλλαγή των 
όρων που αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη διαγωνισµού όσον αφορά την αρχή της ίσης µεταχείρισης και του 
αντικειµένου ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεπόµενων 
προθεσµιών. 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Επίσηµη επωνυµία: 
 
Ταχυδροµική διεύθυνση: 
 
Πόλη: 
 

Ταχ. κώδικας:           Χώρα: 

Σηµείο(α) επαφής: 
 
Υπόψη: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 
 

Φαξ: 

∆ιεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο (εάν υπάρχουν): 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): 
 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):  
 
 
 
 
I.2) ΕΊ∆ΟΣ ΦΟΡΈΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ 

Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύµβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ)  

Αναθέτουσα οντότητα (σε περίπτωση σύµβασης που καλύπτεται από την οδηγία  
2004/17/ΕΚ – «Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας»)  
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

II.1.1) Ονοµασια που δοθηκε στη συµβαση απο την αναθετουσα αρχη/τον αναθετοντα φορεα (όπως αναφέρεται στην 
αρχική προκήρυξη)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή της(των) αγοράς(ών) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) 

 Κύριο λεξιλόγιο Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο 
 (εφόσον εφαρµόζεται) 

Κύριο αντικείµενο  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 
Πρόσθετο(α) 
αντικείµενο(α) 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

IV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) 

Ανοικτή   

Κλειστή  

Επισπευσµένη κλειστή  

Με διαπραγµάτευση  

Επισπευσµένη µε διαπραγµάτευση  

Ανταγωνιστικός διάλογος  
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IV.2) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

IV.2.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως 
αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχοµένως) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόµενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) 

Η αρχική προκήρυξη απεστάλη µέσω: SIMAP  
  OJS eSender  

 Σύνδεση:   

 Αριθ. αναφοράς της δηµοσίευσης:  -  (έτος και αριθµός εγγράφου) 

IV.2.3) Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δηµοσίευση (εφόσον εφαρµόζεται)  

   

Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ:   ����/S���-������� της ��/��/���� (ηη/µµ/εεεε) 

IV.2.4) Ηµεροµηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:   ��/��/���� (ηη/µµ/εεεε) 

 

 

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ (ενδεχοµένως, µαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο) 

Ελλιπής διαδικασία                      ∆ιόρθωση                      Συµπληρωµατικές πληροφορίες           

VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ενδεχοµένως, µαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο) 

Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε.                 

Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής.                 

Η σύµβαση δεν ανατέθηκε.                 

Η σύµβαση ενδεχοµένως να αποτελέσει αντικείµενο 
επαναδηµοσίευσης.  
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VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (ενδεχοµένως, για να διευκρινίσετε το σηµείο του κειµένου ή των 
ηµεροµηνιών που πρέπει να διορθωθούν ή να συµπληρωθούν, παρακαλείστε να αναφέρετε πάντα το σχετικό τµήµα και τον 
αριθµό της παραγράφου της αρχικής προκήρυξης) 

VI.3.1) Τροποποίηση των αρχικών          
πληροφοριών που υπεβλήθησαν 
 από την αναθέτουσα αρχή                             

                

Η δηµοσίευση στο TED δεν ήταν              
 συµβατή µε τις αρχικές πληροφορίες 
 που παρασχέθηκαν από 
 την αναθέτουσα αρχή                            

Αµφότερα                 

VI.3.2) Στην αρχική προκήρυξη          Στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισµού   

(για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να 
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα 
διαγωνισµού) 

Σε αµφότερα             

(για περαιτέρω 
πληροφορίες, 
παρακαλείστε να 
αναφέρετε τα σχετικά 
αντίστοιχα έγγραφα 
διαγωνισµού) 

VI.3.3) Κείµενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εφόσον εφαρµόζεται) 

Σηµείο κειµένου προς 
τροποποίηση: 

Αντί:  ∆ιάβαζε:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Ηµεροµηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εφόσον εφαρµόζεται) 

Σηµείο ηµεροµηνιών προς 
τροποποίηση: 

Αντί:  ∆ιάβαζε:  

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(ηη/µµ/εεεε) 

(ώρα) 

��/��/���� 
��:�� 

(ηη/µµ/εεεε) 

(ώρα) 

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(ηη/µµ/εεεε) 

(ώρα) 

��/��/���� 
��:�� 

(ηη/µµ/εεεε) 

(ώρα) 
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VI.3.5) ∆ιευθύνσεις και σηµεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εφόσον εφαρµόζεται) 

Σηµείο κειµένου προς τροποποίηση (εφόσον εφαρµόζεται):                          

 
Επίσηµη επωνυµία: 
 
Ταχυδροµική διεύθυνση: 
 
Πόλη: 
 

Ταχ. κώδικας:           Χώρα: 

Σηµείο(α) επαφής: 
 
Υπόψη: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 
 

Φαξ: 

∆ιεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο (εάν υπάρχουν): 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): 
 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): 

 
 
 

VI.3.6) Κείµενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εφόσον εφαρµόζεται) 

Σηµείο κειµένου προς 
προσθήκη: 

Κείµενο προς προσθήκη: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εφόσον εφαρµόζεται)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Χρησιµοποιήστε το τµήµα VI όσες φορές είναι απαραίτητο) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:   ��/��/���� (ηη/µµ/εεεε) 

 


