
Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια
Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από:

Οδηγία 2004/18/ΕΚ  ◯
Οδηγία 2004/17/ΕΚ (Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας)  ◯

Οδηγία 2009/81/ΕΚ (Άμυνα)  ◯

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/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 της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL)

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL)

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL)

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL)

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτουσα αρχή)

◯ Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 

παραρτημάτων

◯ Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία /Γραφείο

◯ Περιφερειακή ή τοπική αρχή

◯ Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία /Γραφείο

◯ Οργανισμός δημοσίου δικαίου

◯ Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

◯ Άλλη: (να προσδιοριστεί) 

I.3) Κύρια δραστηριότητα

(στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτουσα αρχή) (στην περίπτωση προκήρυξης που δημοσιεύεται από αναθέτοντα φορέα)

⃞ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
⃞ Άμυνα
⃞ Δημόσια τάξη και ασφάλεια
⃞ Περιβάλλον
⃞ Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
⃞ Υγεία
⃞ Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
⃞ Κοινωνική προστασία
⃞ Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
⃞ Εκπαίδευση
⃞ Άλλη: (να προσδιοριστεί) 

⃞ 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.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών/φορέων ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών/φορέων ανάθεσης:    ◯ ναι   ◯ όχι
(εάν ναι, περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α)
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Η παρούσα προκήρυξη έχει στόχο την παροχή της εκούσιας εκ των προτέρων διαφάνειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 2δ παρ. 4 των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ σχετικά με 
τις προσφυγές, και στο άρθρο 60 παρ. 4 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ (πληροφορίες σχετικά 
με την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω 
μηχανισμός, πρέπει να συμπληρωθούν τα κατωτέρω τετραγωνίδια: I.1, II.1.1, II.1.2, II.1.4, II.1.5, 
V.3 και παράρτημα Δ1, Δ2 ή Δ3, ανάλογα με την περίπτωση. Τα υπόλοιπα τετραγωνίδια είναι 
προαιρετικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή τυχόν άλλων πληροφοριών 
που θεωρούνται χρήσιμες από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα.

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 της σύμβασης

II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής 
(επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασής σας ή στις 
αγορές)

◯ Έργα ◯ Προμήθειες ◯ Υπηρεσίες

⃞ Εκτέλεση
⃞ Μελέτη και εκτέλεση
⃞ Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, 

έργου που ανταποκρίνεται σε επακριβώς 
αναφερόμενες από τις αναθέτουσες αρχές/
τους αναθέτοντες φορείς ανάγκες

◯ Αγορά

◯ Χρηματοδοτική μίσθωση

◯ Ενοικίαση

◯ Αγορά-μίσθωση

◯ Συνδυασμός αυτών

Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: [    ] [    ]

Δείτε παράρτημα Γ1, Γ2 ή Γ3 για τις κατηγορίες υπηρεσιών

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:

Κωδικός NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Κωδικός NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

Κωδικός NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Κωδικός NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ) (κατά περίπτωση)

⃞ Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου 

⃞ Η προκήρυξη αφορά σύμβαση(-εις) βάσει δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) (δεν εφαρμόζεται εάν η προκήρυξη καλύπτεται από την οδηγία 
2009/81/ΕΚ)

II.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών:

II.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 

Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

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

Πρόσθετο(α) 
αντικείμενο(α)

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

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

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

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

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

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

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

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

II.1.6)  Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) (δεν εφαρμόζεται εάν η προκήρυξη καλύπτεται από την οδηγία 
2009/81/ΕΚ)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA):  ◯ ναι    ◯ όχι

II.2) Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1) Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων (Αναφέρατε μόνο τη συνολική τελική αξία, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
συμβάσεων, των τμημάτων, των ανανεώσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Για πληροφορίες σχετικά με επιμέρους συμβάσεις, συμπληρώστε το 
τμήμα V. «Ανάθεση σύμβασης»)

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ   Ποσοστό ΦΠΑ (%)

Αξία:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Νόμισμα:  [    ][    ][    ]  
ή
Χαμηλότερη προσφορά  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  και
υψηλότερη προσφορά [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Νόμισμα:   [    ][    ][    ]    
που συνεκτιμήθηκε

◯

◯

◯

◯

 [    ][    ] , [    ]

 [    ][    ] , [    ]
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Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Είδος διαδικασίας

◯ Διαπραγμάτευση χωρίς πρότερη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης/διαγωνισμού
◯ Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στις περιπτώσεις που 

παρατίθενται στο τμήμα 2 των παραρτημάτων Δ1, Δ2 ή Δ3, κατά περίπτωση)

Αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕΕΕ): συμπληρώστε πλήρως το παράρτημα Δ1, Δ2 ή Δ3, ανάλογα με την περίπτωση

IV. 2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης (σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α))

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

Κριτήρια (για αναθέτουσες αρχές) Στάθμιση Κριτήρια (για αναθέτουσες αρχές) Στάθμιση

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού    ◯ ναι   ◯ όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας: (κατά περίπτωση)

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση    ◯ ναι   ◯ όχι

(εάν ναι, σημειώστε τα κατάλληλα τετραγωνίδια)

◯  Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη ◯  Προκήρυξη συστήματος προεπιλογής
◯  Προκαταρκτικής προκήρυξης ◯  Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή      
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     της    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)

◯  Προκήρυξη σύμβασης  ◯  Απλουστευμένη προκήρυξη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     της     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)

⃞ Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     της    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     της    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ:  [    ][    ][    ]        Τμήμα αριθ:  [    ][    ][    ]        Ονομασία:

V.1) Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (ηη/μμ/εεεε)

V.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν:  [    ][    ][    ]
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα:  [    ][    ][    ]

V.3) Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

V.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης (μόνο ποσά)

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ   Ποσοστό ΦΠΑ (%)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης (κατά περίπτωση)

Αξία:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Νόμισμα:  [    ][    ][    ] 

◯ ◯  [    ][    ] , [    ]

Συνολική τελική αξία της σύμβασης

Αξία:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Νόμισμα:  [    ][    ][    ]  
ή
Χαμηλότερη προσφορά  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  και
υψηλότερη προσφορά [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Νόμισμα:   [    ][    ][    ]    
που συνεκτιμήθηκε

◯

◯

◯

◯

 [    ][    ] , [    ]

 [    ][    ] , [    ]

Εάν πρόκειται για ετήσια ή μηνιαία αξία: (αναφέρατε)
Αριθ. ετών: [    ][    ]     ή      αριθ. μηνών: [    ][    ]

V.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο  ◯ ναι   ◯ όχι

(εάν ναι, μόνο ποσά) Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους:
Αξία χωρίς ΦΠΑ:  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]      Άγνωστο:  ⃞
Νόμισμα:  [    ][    ][    ]         Ποσοστό  [    ][    ] , [    ] (%)

Σύντομη περιγραφή της αξίας ή του ποσοστού της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά: (εάν είναι γνωστό)

Μόνο στην περίπτωση προκήρυξης που καλύπτεται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ:

⃞ Όλες οι υπεργολαβίες ή ορισμένες από αυτές θα ανατεθούν μέσω διαγωνισμού (βλ. τίτλο ΙΙΙ της οδηγίας 2009/81/ΕΚ)

⃞ Ποσοστό της σύμβασης θα ανατεθεί σε υπεργολάβους μέσω διαγωνισμού (βλ. τίτλο ΙΙΙ της οδηγίας 2009/81/ΕΚ) 
ελάχιστο ποσοστό: [    ][    ] , [    ] (%)    ανώτατο ποσοστό: [    ][    ] , [    ] (%) της αξίας της σύμβασης
(Το ανώτατο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 30% της αξίας της σύμβασης)

   (Χρησιμοποιήστε το παρόν τμήμα όσες φορές είναι απαραίτητο)   
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη 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) Διεύθυνση της άλλης αναθέτουσας αρχής/άλλου αναθέτοντος φορέα για λογαριασμό των οποίων προβαίνει στην αγορά 
η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας

Επίσημη επωνυμία: Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό)

Ταχ. Διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

   (Χρησιμοποιήστε το παρόν τμήμα όσες φορές είναι απαραίτητο)   
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Παράρτημα Γ1 – Γενικές συμβάσεις

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης
Οδηγία 2004/18/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 [9]

27 Λοιπές υπηρεσίες

1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 20 και του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/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 21 και του παραρτήματος ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
8 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.
9 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς 

και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης εκπομπών.
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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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Παράρτημα Γ3 – Άμυνα και ασφάλεια

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης
Οδηγία 2009/81/ΕΚ

Αριθμός κατηγορίας [1]  Αντικείμενο

1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2 Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα εξωτερικής στρατιωτικής βοήθειας

3 Υπηρεσίες άμυνας, υπηρεσίες στρατιωτικής άμυνας και υπηρεσίες πολιτικής άμυνας

4 Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας

5 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών 

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

7 Χερσαία και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

8 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

9 Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

10 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

11 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

12 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες ασφαλίσεων

13 Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

14 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [2] και δοκιμές αξιολόγησης

15 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [3] και συναφείς υπηρεσίες

17 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

18 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

19 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες 

20 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσομοίωσης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

Αριθμός κατηγορίας [4] Αντικείμενο

21 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

22 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

23 Νομικές υπηρεσίες

24 Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [5]

25 Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26 Λοιπές υπηρεσίες

 1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2009/81/ΕΚ.
 2 Πλην των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ.
 3 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.
 4 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/81/ΕΚ.
 5 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.



Παράρτημα Δ1 – Γενικές συμβάσεις

Αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Παρακαλούμε να εισαγάγετε αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αιτιολόγηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. (να σημειώστε το αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο ή τετραγωνίδια και να παράσχετε παρακάτω τις πρόσθετες πληροφορίες)

1) Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην ΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά ή κατάλληλη προσφορά ύστερα από:

◯ ανοικτή διαδικασία,
◯ κλειστή διαδικασία.

⃞ Τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς και υπό τις 
συνθήκες που προβλέπονται στην οδηγία. (μόνο για προμήθειες)

Τα έργα/προμήθειες/υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο υποψήφιο για λόγους:

⃞ τεχνικούς,
⃞ καλλιτεχνικούς,
⃞ σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων.

⃞ Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που 
αναφέρονται στην οδηγία.

⃞ Συμπληρωματικά έργα/προμήθειες/υπηρεσίες σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία.

⃞ Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων έργων/υπηρεσιών και που ανατίθενται σύμφωνα με τους αυστηρούς 
όρους που προβλέπονται στην οδηγία.

⃞ Σύμβαση υπηρεσιών η οποία ανατίθεται στον επιτυχόντα υποψήφιο ή σε έναν από αυτούς κατόπιν διαγωνισμού μελέτης. 

⃞ Προμήθειες αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται στο χρηματιστήριο. 

Αγορά προμηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συμφέροντες:

⃞ από προμηθευτή που παύει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
⃞ από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας. 

⃞ Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν σε συνέχεια ανοικτής διαδικασίας, κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικού διαλόγου ήταν αντικανονικές 
ή απαράδεκτες. Στις διαπραγματεύσεις συμπεριλήφθηκαν μόνον οι προσφορές που πληρούσαν τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

2) Άλλη αιτιολόγηση για την ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

◯ Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα II Β της οδηγίας.
◯ Η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Προκειμένου να επωφεληθείτε από την προαναφερθείσα μειωμένη προθεσμία, εκτός από τα τετραγωνίδια που σημειώσατε ανωτέρω, 
παρακαλούμε εξηγήστε με σαφή και περιεκτικό τρόπο για ποιο λόγο είναι νόμιμη η ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τα σχετικά γεγονότα και, όπου ενδείκνυται, τα 
νομικά συμπεράσματα σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ: (έως 500 λέξεις το μέγιστο)

EL  Τυποποιημένο έντυπο 15 – Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια 10    
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Παράρτημα Δ2 – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)

Οδηγία 2004/17/ΕΚ

Παρακαλούμε να εισαγάγετε αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αιτιολόγηση πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. (να σημειώστε το αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο ή τετραγωνίδια και να παράσχετε παρακάτω τις πρόσθετες πληροφορίες)

1) Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην ΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 40 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά ή κατάλληλη προσφορά ύστερα από:

◯ ανοικτή διαδικασία,
◯ κλειστή διαδικασία,
◯ διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

⃞ Η σχετική σύμβαση αφορά αποκλειστικά ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς και υπό τις συνθήκες που 
προβλέπονται στην οδηγία.

Τα έργα/προμήθειες/υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο υποψήφιο για λόγους:

⃞ τεχνικούς,
⃞ καλλιτεχνικούς,
⃞ σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων.

⃞ Κατεπείγουσα ανάγκη που οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα και σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που 
αναφέρονται στην οδηγία.

⃞ Συμπληρωματικά έργα/προμήθειες/υπηρεσίες σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία.

⃞ Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων έργων/υπηρεσιών και που ανατίθενται σύμφωνα με τους αυστηρούς 
όρους που προβλέπονται στην οδηγία.

⃞ Σύμβαση υπηρεσιών η οποία ανατίθεται στον επιτυχόντα υποψήφιο ή σε έναν από αυτούς κατόπιν διαγωνισμού μελέτης. 

⃞ Προμήθειες αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται στο χρηματιστήριο. 

Αγορά προμηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συμφέροντες:

⃞ από προμηθευτή που παύει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
⃞ από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας. 

⃞ Για τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν βάσει συμφωνίας πλαισίου σύμφωνα με την οδηγία.

2) Άλλη αιτιολόγηση για την ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

◯ Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα XVII B της οδηγίας.
◯ Η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 

Προκειμένου να επωφεληθείτε από την προαναφερθείσα μειωμένη προθεσμία, εκτός από τα τετραγωνίδια που σημειώσατε ανωτέρω, 
παρακαλούμε εξηγήστε με σαφή και περιεκτικό τρόπο για ποιο λόγο είναι νόμιμη η ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τα σχετικά γεγονότα και, όπου ενδείκνυται, τα 
νομικά συμπεράσματα σύμφωνα με την οδηγία 2004/17/ΕΚ.: (έως 500 λέξεις το μέγιστο)
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Παράρτημα Δ3 – Άμυνα και ασφάλεια

Αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)

Οδηγία 2009/81/ΕΚ

Παρακαλούμε να εισαγάγετε αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αιτιολόγηση πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/81/ΕΚ. (να σημειώστε το αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο ή τετραγωνίδια και να παράσχετε παρακάτω τις πρόσθετες πληροφορίες)

1) Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην ΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 28 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ

Δεν έχει υποβληθεί προσφορά ή κατάλληλη προσφορά ύστερα από:

◯ κλειστή διαδικασία,
◯ διαδικασία με διαπραγμάτευση και με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης,
◯ ανταγωνιστικό διάλογο.

⃞ Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατόπιν κλειστής διαδικασίας, διαδικασίας με διαπραγμάτευση με πρότερη δημοσίευση προκήρυξης 
σύμβασης ή ανταγωνιστικού διαλόγου ήταν  αντικανονικές ή απαράδεκτες. Στις διαπραγματεύσεις συμπεριλήφθηκαν μόνον οι προσφορές που 
πληρούσαν τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

⃞ Οι προθεσμίες για την κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία με διαπραγμάτευση και με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δεν 
συμβιβάζονται με την επείγουσα ανάγκη που είναι αποτέλεσμα κρίσης.

⃞ Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα και σύμφωνα με τους 
αυστηρούς όρους που αναφέρονται στην οδηγία.

Τα έργα/προμήθειες/υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο υποψήφιο για λόγους:

⃞ τεχνικούς
⃞ σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων.

⃞ Η σύμβαση αφορά άλλες υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ. (μόνο για 
υπηρεσίες και προμήθειες)

⃞ Τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς και υπό τις 
συνθήκες που προβλέπονται στην οδηγία. (μόνο για υπηρεσίες και προμήθειες)

⃞ Συμπληρωματικά έργα/προμήθειες/υπηρεσίες σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία.

⃞ Προμήθειες αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται στο χρηματιστήριο. 

Αγορά προμηθειών υπό όρους ιδιαίτερα συμφέροντες:

⃞ από προμηθευτή που παύει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
⃞ από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας. 

⃞ Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων έργων/υπηρεσιών και που ανατίθενται σύμφωνα με τους αυστηρούς 
όρους που προβλέπονται στην οδηγία.

⃞ Σύμβαση σχετική με την παροχή υπηρεσιών εναέριων και θαλασσίων μεταφορών στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους μέλους που 
αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, υπό τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στην οδηγία

2) Άλλη αιτιολόγηση για την ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

◯ Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που παρατίθενται στο παράρτημα II Β της οδηγίας.
◯ Η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Προκειμένου να επωφεληθείτε από την προαναφερθείσα μειωμένη προθεσμία, εκτός από τα τετραγωνίδια που σημειώσατε ανωτέρω, 
παρακαλούμε εξηγήστε με σαφή και περιεκτικό τρόπο για ποιο λόγο είναι νόμιμη η ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τα σχετικά γεγονότα και, όπου ενδείκνυται, τα 
νομικά συμπεράσματα σύμφωνα με τα άρθρα της οδηγίας 2009/81/ΕΚ: (έως 500 λέξεις το μέγιστο)

                                                       




