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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ενός καταλόγου ειδικευμένων συμβούλων
στον τομέα των μεταφορών
(94/C 57/ 07)

Στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (ΓΔ VII) έχει ανατεθεί η
διαμόρφωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής μεταφορών.
Χρειάζεται, επομένως, να διεξάγει σε όλους τους τομείς, για
τους οποίους είναι αρμόδια, αναλύσεις και μελέτες που αφο
ρούν, κυρίως, τους ακόλουθους κλάδους μεταφορών : τις
οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τις συν
δυασμένες σιδηροδρομικές οδικές μεταφορές, τις αεροπο
ρικές μεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές, την εσωτερική
ναυσιπλοΐα, τις αστικές μεταφορές, τις μεταφορές με πολ
λαπλά μέσα.
Για τις διάφορες εργασίες της, η ΓΔ VII σκοπεύει να
συνάψει συμβάσεις μελετών κατόπιν περιορισμένων προ
σκλήσεων υποβολής προσφορών. Για να ανταποκριθεί ταχύ
τερα και αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες των
δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να καταρτίσει έναν κατάλογο
ειδικευμένων συμβούλων στους ακόλουθους τομείς :
— τον σχεδιασμό των μεταφορών,
— τις στατιστικές των μεταφορών,
— τη μηχανολογία των μεταφορών,
— την τεχνική των μεταφορών,
— την ασφάλεια,

— τις φορολογικές πλευρές,

— τις νομικές πλευρές,
— την κοινωνικοοικονομική εκτίμηση,
— την χαρτογραφία,
— τις υποδομές,

χωρών της πρώην ΕΣΣΔ, των Ηνωμένων Πολιτειών και
άλλων,

— τις μελέτες ή πραγματογνωμοσύνες που διενεργήθηκαν
στο παρελθόν για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων,

— τις ενδεικτικές τιμές (τιμές 1994) των αμοιβών σε Ecu για
τις παροχές υπηρεσιών κατ'άτομο ανά μήνα, συμπερι
λαμβανομένων όλων των εξόδων, ανά κατηγορία συμ
βούλου (διευθυντές έργων, ανώτεροι, κατώτεροι),
— τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα των ατόμων από τα
οποία αποτελούνται τα διοικητικά όργανα, εάν o υποψή
φιος είναι νομικό πρόσωπο,
— λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων του, η οποία
συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα, εάν πρόκεται για
φυσικό πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την υποψη
φιότητά τους με συστημένη επιστολή το αργότερο εντός 30
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στην ακόλουθη
διεύθυνση :
— κ. Jean-Arnold Vinois, Commission des Communautés euro
péennes, direction générale des transports, bureau 7/35 ,
avenue de Beaulieu 33 , B-1160 Bruxelles, τηλ.
(32-2) 296 84 61 , τελεφάξ (32-2) 296 83 57.

Τα έγγραφα πρέπει να εσωκλείονται σε δύο σφραγισμένους
φακέλους. Στον εσωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφονται
τα εξής :

«Appel à la manifestation d'intérêt DG VII - Réponse de

(όνομα του υποψηφίου) - À ne pas ouvrir par le service
courrier».

— τη χρηματοδότηση υποδομών,
— τις περιβαλλοντικές πτυχές,
— τις συγκοινωνίες,

— τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας,
— τη διοικητική μέριμνα,

— τα εφαρμοζόμενα στις μεταφορές τηλεματικά συστή
ματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,
διευκρινίζοντας υποχρεωτικά :
— την ή τις ειδικεύσεις, διευκρινίζοντας το σχετικό μέσο
μεταφοράς,
— τις προηγούμενες δραστηριότητες του ενδιαφερομένου
στην επιλεγείσα ειδίκευση,

— τις χώρες στις οποίες αναπτύχθηκαν σχετικές δραστη
ριότητες, κάνοντας διάκριση μεταξύ της Κοινότητας,
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των

Ως απόδειξη της αποστολής θεωρείται η σφραγίδα του
ταχυδρομείου.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλονται σε δύο
αντίγραφα.
Με βάση τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν τηρου
μένων των τύπων, η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο, ανά
ειδίκευση, των ενδιαφερομένων συμβούλων. Αυτοί ενδέχεται
να κληθούν, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Γενικής Διεύ
θυνσης Μεταφορών, να συμμετάσχουν σε περιορισμένες
προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

H παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν
συνιστά, κατ'ουδένα τρόπο, συμβατική υποχρέωση από
πλευράς Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έναντι
των υποψηφίων που θα απαντήσουν.

O κατάλογος που θα καταρτισθεί θα έχει ισχύ επί τριετία, η
οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του
στην ΕΕ.

