
Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

EL  Τυποποιημένο έντυπο 6 – Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 1    

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε όλους τους αρμόδιους για τη διαδικασία αναθέτοντες φορείς)

Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Κωδικός NUTS: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL)

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

⃞ Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις 
δημόσιες προμήθειες:

⃞ Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

I.6) Κύρια δραστηριότητα

◯ Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας
◯ Ηλεκτρισμός 
◯ Εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου
◯ Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων
◯ Ύδρευση
◯ Ταχυδρομικές υπηρεσίες

◯ Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 
◯ Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή 

λεωφορεία
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους λιμένες
◯ Δραστηριότητες που αφορούν τους αερολιμένες
◯ Άλλες δραστηριότητες:

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu
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Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Αριθμός αναφοράς: 2

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Είδος σύμβασης   ◯  Έργα    ◯ Αγαθά    ◯  Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα   ◯ ναι    ◯ όχι

II.1.7) Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ) (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση;   ◯ ναι    ◯ όχι)

Αξία:   [                  ] (Παρακαλείστε να αναφέρετε τη συνολική αξία της σύμβασης. Για πληροφορίες σχετικά με επιμέρους συμβάσεις, συμπληρώστε το 
τμήμα V.)
ή
Χαμηλότερη προσφορά:  [                  ]  /  Η υψηλότερη προσφορά:  [                  ]  που συνεκτιμήθηκε

Νόμισμα:   [    ][    ][    ]

(για συμφωνίες-πλαίσιο – μέγιστη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκειά τους)
(για δυναμικά συστήματα αγορών – αξία της (των) σύμβασης(-εων) που δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης)
(για συμβάσεις βάσει συμφωνιών-πλαίσιο εφόσον απαιτείται – αξία της (των) σύμβασης(-εων) που δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες γνωστοποιήσεις 
ανάθεσης σύμβασης)

 
II.2) Περιγραφή 1

II.2.1) Τίτλος: 2 Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 2

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
(φύση και ποσότητα/έκταση των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή ένδειξη αναγκών και απαιτήσεων)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση;   ◯ ναι    ◯ όχι)

⃞ Κριτήριο ποιότητας  – Όνομα: / Στάθμιση: 1, 2, 20

◯ Κριτήριο κόστους – Όνομα: / Στάθμιση: 1, 20

◯ Τιμή – Στάθμιση: 21

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης   ◯ ναι   ◯ όχι       Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης   ◯ ναι   ◯ όχι

Ταυτότητα του έργου:

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 

◯ Ανοικτή διαδικασία
◯ Κλειστή διαδικασία
◯ Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
◯ Ανταγωνιστικός διάλογος
◯ Σύμπραξη καινοτομίας
◯ Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω (παρακαλείστε να συμπληρώσετε το παράρτημα Δ2)

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

⃞ Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
⃞ Συγκροτήθηκε δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 

⃞ Έχει χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

IV.1.8)  Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών  ◯ ναι   ◯ όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 2 

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Ένα από τα ακόλουθα: Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας· που χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε διαγωνισμό; Προκήρυξη 
σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας; Σύστημα επιλογής – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε διαγωνισμό; 
Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια)

IV.2.8) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

⃞ Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τη λήξη του δυναμικού συστήματος αγορών που δημοσιεύεται στην ανωτέρω προκήρυξη σύμβασης

IV.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης

⃞ Ο αναθέτων φορέας δεν θα αναθέσει καμία περαιτέρω σύμβαση βάσει της ανωτέρω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης
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Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης 1

Σύμβαση αριθ.: [        ]        Αριθμός τμήματος: 2 [        ]        Τίτλος:
Ανάθεση σύμβασης/τμήματος    ◯ ναι   ◯ όχι

V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

◯ Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες
◯ Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (έτος και αριθμός εγγράφου)

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: (ηη/μμ/εεεε)

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση;   ◯ ναι    ◯ όχι)

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:  [        ]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:  [        ] (ΜΜΕ – όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: [        ]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:  [        ]
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:  [        ]

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων   ◯ ναι   ◯ όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου 1 (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση;   ◯ ναι    ◯ όχι)

Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Κωδικός NUTS: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ   ◯ ναι   ◯ όχι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος  (χωρίς ΦΠΑ) (Συμφωνείτε με τη δημοσίευση;   ◯ ναι    ◯ όχι)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2  [                      ] 
(για συμφωνίες-πλαίσιο ή δυναμικών συστημάτων αγορών – μέγιστη εκτιμώμενη συνολική αξία για ολόκληρη τη διάρκεια του εν λόγω τμήματος)

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   [                      ] 
ή
Χαμηλότερη προσφορά:  [                      ]  /  Η υψηλότερη προσφορά:  [                      ]  που συνεκτιμήθηκε

Νόμισμα:  [    ][    ][    ]

(για συμφωνίες-πλαίσιο – μέγιστη συνολική αξία για το εν λόγω τμήμα)
(για δυναμικά συστήματα αγορών – αξία της (των) σύμβασης(-εων) για το εν λόγω τμήμα που δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες γνωστοποιήσεις 
ανάθεσης σύμβασης)
(για συμβάσεις βάσει συμφωνιών-πλαίσιο εφόσον απαιτείται – αξία της (των) σύμβασης(-εων) για το εν λόγω τμήμα που δεν περιλαμβάνεται σε 
προηγούμενες γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης)

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

⃞ Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους 4

Αξία χωρίς ΦΠΑ:  [                      ]    Νόμισμα:  [    ][    ][    ]
Ποσοστό:  [        ] %

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

V.2.6) Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας 2

Αξία χωρίς ΦΠΑ:  [                      ]    Νόμισμα:  [    ] [    ] [    ]

V.2.7) Αριθμός συμβάσεων που ανατέθηκαν: 7  [        ] 

V.2.8) Χώρα προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας 7

⃞ Προέλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
⃞ Μη ενωσιακή προέλευση 

Χώρα:  [    ] [    ] 1 

V.2.9) Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά 7   ◯ ναι   ◯ όχι

V.2.10) Αποκλείστηκαν προσφορές για τον λόγο ότι ήταν ασυνήθιστα χαμηλές 7   ◯ ναι   ◯ όχι
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 2

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 2

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 2

Επίσημη επωνυμία:

Ταχ. διεύθυνση:

Πόλη: Ταχ. κωδικός: Χώρα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: (URL) Φαξ:

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε)

Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους 
τους εφαρμοστέους νόμους.

1 παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί
2 εφόσον προβλέπεται
4 εάν αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές
7 υποχρεωτικές πληροφορίες όχι προς δημοσίευση
20 ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα
21 ενδέχεται να δοθεί σπουδαιότητα αντί για βαρύτητα· εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, τότε η βαρύτητα είναι περιττή
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Παράρτημα Δ2 – Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

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

Οδηγία 2014/25/ΕΕ
(παρακαλείστε να επιλέξετε τη σχετική επιλογή και να παράσχετε αιτιολόγηση)

◯ 1. Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 50 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ

⃞ Κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία κατάλληλη προσφορά/αίτηση συμμετοχής
⃞ Η σχετική σύμβαση αφορά αποκλειστικά σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης και υπό τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην οδηγία

⃞ Τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τον εξής λόγο:

◯ απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους
◯ σύμβαση με σκοπό τη δημιουργία ή απόκτηση ενός μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης
◯ προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

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

⃞ Συμπληρωματικές παραδόσεις από τον αρχικό προμηθευτή σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία

⃞ Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη υφιστάμενων έργων/υπηρεσιών και που παραγγέλλονται σύμφωνα με τους 
αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία

⃞ Σύμβαση υπηρεσιών η οποία πρόκειται να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές σύμφωνα με τους κανόνες ενός διαγωνισμού 
μελετών

⃞ Προμήθειες αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων

⃞ Aγορά αγαθών ή υπηρεσιών υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

◯ από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες
◯ από τον εκκαθαριστή σε μία προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία, ενός διακανονισμού με πιστωτές ή ανάλογη διαδικασία που 

προβλέπεται στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

⃞ Αγορά ευκαιρίας, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε τιμή 
πολύ χαμηλότερη από τις αγοραίες τιμές

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

⃞ Η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

3. Αιτιολόγηση

Παρακαλούμε να εξηγήσετε κατά τρόπο σαφή και διεξοδικό γιατί η ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νόμιμη, αναφέροντας τα σχετικά γεγονότα και, κατά περίπτωση/όπου ενδείκνυται, τα νομικά 
συμπεράσματα σύμφωνα με την οδηγία:  (έως 500 λέξεις)
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