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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου των δηµόσιων συµβάσεων και των 
συµβάσεων παραχώρησης στις Θεσµοθετηµένες Συµπράξεις ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα 

(ΘΣ∆ΙΤ) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόµενο των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ∆ΙΤ) έχει αναπτυχτεί σε πολλούς τοµείς. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της, 
συνήθως µακροπρόθεσµης, συνεργασίας, είναι ο ρόλος που ανατίθεται στον εταίρο 
του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος συµµετέχει στις διαφορετικές φάσεις του εν λόγω 
σχεδίου (µελέτη, εκτέλεση και λειτουργία) και που συνεισφέρει συχνά στη 
χρηµατοδότηση του σχεδίου, ο οποίος συνίσταται στην αντιµετώπιση κινδύνων,ς 
τους οποίους αναλαµβάνει παραδοσιακά ο δηµόσιος τοµέας. 

Στο κοινοτικό δίκαιο, οι δηµόσιες αρχές είναι ουσιαστικά ελεύθερες να ασκούν οι 
ίδιες µια οικονοµική δραστηριότητα ή να την αναθέτουν σε τρίτους, π.χ. σε φορείς 
µικτού κεφαλαίου που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο µιας Σ∆ΙΤ. Ωστόσο, εάν οι 
δηµόσιοι οργανισµοί αποφασίσουν να επιτρέψουν τη συµµετοχή τρίτων σε 
οικονοµικές δραστηριότητες, υπό όρους που µπορούν να χαρακτηριστούν δηµόσιες 
συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης, θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές 
εφαρµοστέες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Ο στόχος των διατάξεων αυτών είναι 
να επιτρέπουν σε όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς παράγοντες να 
υποβάλλουν προσφορές για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις 
παραχώρησης, ισότιµα και µε διαφάνεια, ακολουθώντας το πνεύµα της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα των έργων αυτού του είδους και 
µειώνοντας το κόστος τους χάρη στην αύξηση του ανταγωνισµού1. 

Οι δηµόσιες διαβουλεύσεις για την Πράσινη βίβλο σχετικά µε τις συµπράξεις 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και 
των συµβάσεων παραχώρησης2 έδειξαν3 ότι υπήρχε πραγµατική ανάγκη 
αποσαφήνισης της εφαρµογής των κανόνων αυτών στην περίπτωση των λεγόµενων 
«θεσµοθετηµένων» Σ∆ΙΤ (ΘΣ∆ΙΤ). Η Επιτροπή εννοεί ως ΘΣ∆ΙΤ µια συνεργασία 
µεταξύ εταίρων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι συγκροτούν έναν 
φορέα µικτού κεφαλαίου που εκτελεί δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις 

                                                 
1 Ως προς το ζήτηµα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει ότι η τήρηση των κανόνων αυτών 

«µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό µέσο για την αποφυγή άσκοπων περιορισµών του 
ανταγωνισµού, ενώ συγχρόνως επιτρέπει στις ίδιες τις δηµόσιες αρχές να καθορίζουν και να ελέγχουν 
τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, της διαθεσιµότητας, των κοινωνικών 
προδιαγραφών και της συµµόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις» (Ψήφισµα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
[P5_TA(2004)0018], σηµείο 32.) 

2 COM (2004) 327 της 30.4.2004. 
3 «Συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων και των 

συµβάσεων παραχώρησης» - COM(2005) 569 τελικό της 15.11.2005, σ. 9. 
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παραχώρησης.4 Η συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στις εργασίες της ΘΣ∆ΙΤ 
συνίσταται, εκτός από τη συνεισφορά στα κεφάλαια ή τα άλλα στοιχεία του 
ενεργητικού, στην ενεργό συµµετοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν 
ανατεθεί στο φορέα µικτού κεφαλαίου ή/και στη διαχείριση του φορέα µικτού 
κεφαλαίου. Αντίθετα, η απλή εισφορά κεφαλαίων από έναν δανειστή του ιδιωτικού 
τοµέα σε µια δηµόσια επιχείρηση δεν αποτελεί ΘΣ∆ΙΤ. Συνεπώς, αυτή η τελευταία 
περίπτωση δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση. 

Η αισθητή ανασφάλεια δικαίου που συνδέεται µε τη συµµετοχή εταίρων του 
ιδιωτικού τοµέα σε ΘΣ∆ΙΤ µπορεί να βλάψει την επιτυχία των επιλογών αυτού του 
είδους. Ο κίνδυνος της δηµιουργίας δοµών βασισµένων σε συµβάσεις οι οποίες 
αργότερα θα αποδεικνύονταν µη σύµφωνες µε το κοινοτικό δίκαιο µπορεί να 
αποτρέψει τις δηµόσιες αρχές και τους φορείς του ιδιωτικού τοµέα από την ίδρυση 
ΘΣ∆ΙΤ.  

Στο ψήφισµά του της 26ης Οκτωβρίου 20065 για τις συµπράξεις δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σηµείωσε ότι οι φορείς επιθυµούν να 
υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της σχετικής µε τις 
δηµόσιες συµβάσεις κατά τη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα στα θέµατα της ανάθεσης µιας σύµβασης ή µιας παραχώρησης, και 
κάλεσε την Επιτροπή να προβεί το συντοµότερο δυνατόν στις κατάλληλες 
διευκρινίσεις. 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται η άποψη της Επιτροπής σχετικά µε τις 
λεπτοµέρειες εφαρµογής των κοινοτικών διατάξεων που αφορούν τις δηµόσιες 
συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης6 σε περίπτωση ίδρυσης και 
εκµετάλλευσης ΘΣ∆ΙΤ.7 Στόχος της ανακοίνωσης είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου και ιδίως να αντιµετωπισθούν οι ανησυχίες που εκφράζονται τακτικά 
σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στη συµµετοχή των εταίρων του 
ιδιωτικού τοµέα στις ΘΣ∆ΙΤ, δεδοµένου ότι ορισµένοι φοβούνται ότι έτσι οι 
συµπράξεις αυτής της µορφής θα καταστούν ελάχιστα ελκυστικές, αν όχι αδύνατες. 
Η έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί µέρος της δεσµεύσεως της 
Επιτροπής να χαράξει τις βασικές γραµµές προσανατολισµού στον τοµέα των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανακοίνωση για τις 

                                                 
4 Στα κράτη µέλη χρησιµοποιούνται διάφορες ορολογίες και σχήµατα στο πλαίσιο αυτό (π.χ. 

Kooperationsmodell, joint ventures, Sociétés d'Economie Mixte). 
5 P6_TA(2006)0462, παράγραφος 35. 
6 Η «σύµβαση παραχώρησης δηµοσίων έργων» είναι µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωµα αυτό σε 
συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής· Η «σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι µια σύµβαση η οποία 
παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το 
εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης της υπηρεσίας 
είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής (βλέπε άρθρο 1 παραγράφους 3 και 4 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114). 

7 Η παρούσα ανακοίνωση δεν καλύπτει τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης 
υπηρεσιών στις οποίες εφαρµόζεται που το άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις 
δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές και την κατάργηση των κανονισµών του 
Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1). 
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υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών υπηρεσιών 
γενικού συµφέροντος8 της 20ής Νοεµβρίου 2007.  

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θεσπίζει νέες διατάξεις. Αντικατοπτρίζει το πώς 
αντιλαµβάνεται η Επιτροπή τη συνθήκη ΕΚ, τις οδηγίες τις σχετικές µε τις δηµόσιες 
συµβάσεις και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ). 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, η ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου 
αποτελεί σε τελική ανάλυση αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

2. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΘΣ∆ΙΤ 

2.1. Αρχές 

∆εν υπάρχουν, σε κοινοτικό επίπεδο, ειδικότερες διατάξεις που να διέπουν τη 
δηµιουργία ΘΣ∆ΙΤ. Ωστόσο, στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων και των 
συµβάσεων παραχώρησης, η αρχή της ίσης µεταχείρισης και οι εξειδικευµένες 
εκφράσεις της και συγκεκριµένα η απαγόρευση των διακρίσεων βάσει της ιθαγένειας 
καθώς και τα άρθρα 43 ΕΚ για την ελευθερία εγκατάστασης και 49 ΕΚ για την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, εφαρµόζονται στην περίπτωση που µια δηµόσια αρχή 
αναθέτει την παροχή οικονοµικών δραστηριοτήτων σε έναν τρίτο.9 Ειδικότερα, οι 
αρχές που απορρέουν από τα άρθρα 43 και 49 ΕΚ είναι όχι µόνο η αποφυγή των 
διακρίσεων και η ίση µεταχείριση, αλλά και η διαφάνεια, η αµοιβαία αναγνώριση 
και η αναλογικότητα10. Για τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 
οδηγιών για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 11 
(«οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων»), εφαρµόζονται ακριβείς διατάξεις.  

Το γεγονός ότι ένας ιδιωτικός φορέας και µια αναθέτουσα αρχή12 συνεργάζονται στο 
πλαίσιο ενός φορέα µικτού κεφαλαίου δεν µπορεί να δικαιολογήσει την αθέτηση των 
διατάξεων των σχετικών µε τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης 
κατά την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης στον εν 
λόγω ιδιωτικό φορέα ή στο φορέα µικτού κεφαλαίου. Πράγµατι, το ∆ΕΚ έχει 
διαπιστώσει13 ότι µια συµµετοχή, έστω και µειοψηφική, µιας ιδιωτικής επιχείρησης 
στο κεφάλαιο µιας εταιρείας στην οποία συµµετέχει επίσης η εν λόγω αναθέτουσα 
αρχή αποκλείει σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα µιας «εσωτερικής» (in-house) 
σχέσης, στην οποία δεν εφαρµόζεται κατ’ αρχήν η νοµοθεσία η σχετική µε τις 

                                                 
8 COM(2007) 725 της 20.11.2007· βλέπε επίσης το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε 

θέµα «Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για τις δηµόσιες συµβάσεις 
στις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος» SEC(2007) 1514 που συνοδεύει την ανακοίνωση της 
20.11.2007. 

9 Υπόθεση C-458/03, Parking Brixen, Συλλογή 2005, I-8612, σκέψη 61. 
10 Βλέπε ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό 

δίκαιο, ΕΕ C 121 της 29.4.2000, σ. 6. 
11 Οδηγία 2004/18/ΕΚ, βλέπε υποσηµείωση 6 παραπάνω, και οδηγία 2004/17/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 

30.4.2004, σ. 1. 
12 Στην παρούσα ανακοίνωση, ο όρος «αναθέτουσα αρχή» καλύπτει τόσο τις αναθέτουσες αρχές κατά την 

έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ όσο και τις αναθέτουσες αρχές κατά την 
έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 

13 Υπόθεση C-26/03, Stadt Halle, Συλλογή 2005, I-1, σκέψη 49. 
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δηµόσιες συµβάσεις, µεταξύ αυτής της αναθέτουσας αρχής και εκείνης της 
επιχείρησης.14 

2.2. Η διαδικασία ίδρυσης 

Στην πράξη, η σύσταση µιας ΘΣ∆ΙΤ συντελείται συνήθως ως εξής: 

• Είτε µε τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης το κεφάλαιο της οποίας ελέγχεται 
από κοινού από την αναθέτουσα αρχή και τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα – σε 
ιδιαίτερες δε περιπτώσεις από περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή/και 
περισσότερους εταίρους του ιδιωτικού τοµέα –, και την ανάθεση µιας δηµόσιας 
σύµβασης ή σύµβασης παραχώρησης σε αυτόν τον νεοσύστατο φορέα µικτού 
κεφαλαίου ή  

• µε τη συµµετοχή ενός ιδιώτη εταίρου σε µια ήδη υφιστάµενη δηµόσια επιχείρηση 
που εκτελεί δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης που έχουν 
κατοχυρωθεί κατά το παρελθόν στο πλαίσιο µιας «εσωτερικής» (in-house) 
σχέσης. 

Ανεξάρτητα του τρόπου µε τον οποίο έχει συσταθεί µια ΘΣ∆ΙΤ, οι διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης 
επιβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή να ακολουθήσει µια δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία κατά την επιλογή του ιδιωτικού εταίρου, ο οποίος στο πλαίσιο της 
συµµετοχής του στο φορέα µικτού κεφαλαίου παρέχει προµήθειες, έργα ή 
υπηρεσίες15, ή όταν αυτή αναθέτει µια δηµόσια σύµβαση ή µια σύµβαση 
παραχώρησης σε έναν φορέα µικτού κεφαλαίου.16 Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 
οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν «να καταφεύγουν σε τεχνάσµατα που 
αποσκοπούν στη συγκάλυψη της αναθέσεως δηµοσίων συµβάσεων σε επιχειρήσεις 
µικτής οικονοµίας.»17 

                                                 
14 Σύµφωνα µε το ∆ΕΚ (υπόθεση C-410/04, ANAV, Συλλογή 2006, σ. I-3303, σκέψεις 30 και επόµενες), 

αυτό που αποκλείει τη διαπίστωση µιας «εσωτερικής» (in-house) σχέσης µιας εταιρείας του ∆ηµοσίου, 
δεν είναι απλώς η ουσιαστική συµµετοχή ενός τρίτου στο µετοχικό κεφάλαιο µιας δηµόσιας 
επιχείρησης, αλλά επιπλέον η βούληση µιας αναθέτουσας αρχής να ανοίξει µελλοντικά το µετοχικό 
κεφάλαιο µιας θυγατρικής της εταιρείας στη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Με άλλα λόγια, «η 
εσωτερική» ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης ή σύµβασης παραχώρησης σε µια δηµόσια επιχείρηση 
αποκλείεται, εάν υπάρχει η πρόθεση να ανοίξει το µετοχικό κεφάλαιο αυτής της επιχείρησης στη 
συµµετοχή φορέων του ιδιωτικού τοµέα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εν λόγω συµβάσεων. 
Αντίθετα, η απλή θεωρητική δυνατότητα συµµετοχής ενός φορέα του ιδιωτικού τοµέα στο µετοχικό 
κεφάλαιο της θυγατρικής µιας αναθέτουσας αρχής δεν θίγει, κατά την άποψη της Επιτροπής, τον 
εσωτερικό σύνδεσµο µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της θυγατρικής της.  

15 Η δίκαιη και διαφανής διαδικασία επιλογής του ιδιωτικού εταίρου µιας ΘΣ∆ΙΤ εγγυάται την τήρηση 
του στόχου του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισµού και της αρχής της ίσης µεταχείρισης, κυρίως 
επειδή έτσι αποφεύγεται το ενδεχόµενο η ιδιωτική επιχείρηση που συµµετέχει στο κεφάλαιο της 
ΘΣ∆ΙΤ να αποκοµίζει αθέµιτα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Έτσι, η σύσταση 
µιας ΘΣ∆ΙΤ µέσω µιας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα 
για τον φορέα µικτού κεφαλαίου ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του ∆ΕΚ όπως 
διατυπώθηκαν στην υπόθεση Stadt Halle, βλέπε υποσηµείωση 13 παραπάνω, σκέψη 51. 

16 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παραχωρούν µε απευθείας ανάθεση δηµόσιες συµβάσεις που 
καλύπτονται από την οδηγία 2004/17/ΕΚ στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους κατά την έννοια του 
άρθρου 23 της εν λόγω οδηγίας. 

17 Υπόθεση C-29/04, Επιτροπή κατά Αυστρίας, Συλλογή 2005, σ. I-9705, σκέψη 42. 
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Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι πρακτικό να εφαρµόζεται µια 
διπλή διαδικασία - µία για την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα της ΘΣ∆ΙΤ, 
και µία άλλη για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης ή της σύµβασης 
παραχώρησης στον φορέα µικτού κεφαλαίου - .  

Μια δυνατότητα ίδρυσης ΘΣ∆ΙΤ, η οποία, κατά την Επιτροπή, ενδείκνυται, 
καθόσον, αφενός µεν συµβάλλει στην τήρηση των αρχών του κοινοτικού δικαίου, 
ενώ αφετέρου αποφεύγει τη διπλή διαδικασία, είναι η ακόλουθη: ο εταίρος του 
ιδιωτικού τοµέα επιλέγεται στο πλαίσιο µιας διαδικασίας, αντικείµενο της οποίας 
είναι η δηµόσια σύµβαση ή η σύµβαση παραχώρησης 18 που πρέπει να ανατεθεί στο 
φορέα µικτού κεφαλαίου, καθώς και η λειτουργική συµβολή του εταίρου του 
ιδιωτικού τοµέα στην εκτέλεση των σχετικών υποχρεώσεων ή/και η διοικητική 
συµβολή του στη διαχείριση του φορέα µικτού κεφαλαίου. Η επιλογή του εταίρου 
του ιδιωτικού τοµέα συνοδεύεται από την ίδρυση της ΘΣ∆ΙΤ και την ανάθεση της 
δηµόσιας σύµβασης ή της σύµβασης παραχώρησης στον φορέα µικτού κεφαλαίου.  

2.3. Η επιλογή των εταίρων του ιδιωτικού τοµέα για τις ΘΣ∆ΙΤ 

2.3.1. Νοµική βάση 

Εάν η αποστολή που ανατίθεται σε έναν φορέα µικτού κεφαλαίου είναι µια δηµόσια 
σύµβαση που εµπίπτει πλήρως στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών των σχετικών µε 
τις δηµόσιες συµβάσεις, η διαδικασία της επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα 
καθορίζεται από τις οδηγίες αυτές. Εάν πρόκειται για σύµβαση παραχώρησης έργων 
ή για δηµόσια σύµβαση που υπόκειται εν µέρει στις οδηγίες, οι κανόνες και οι 
θεµελιώδεις αρχές που απορρέουν από τη συνθήκη ΕΚ εφαρµόζονται παράλληλα µε 
τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών. Στην περίπτωση των υπηρεσιών που 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ Β της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφαρµόζονται οι 
θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης ΕΚ που αναφέρονται στα άρθρα 43 και 49 εάν 
αυτές οι συµβάσεις µπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό της οικείας 
αναθέτουσας αρχής19. Τέλος, στην περίπτωση σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών ή 
δηµόσιας σύµβασης που δεν υπάγεται στις οδηγίες τις σχετικές µε τις δηµόσιες 
συµβάσεις, η επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να γίνεται τηρώντας 
τις αρχές της Συνθήκης ΕΚ.  

Η νοµολογία που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο αφορά εν µέρει τις δηµόσιες 
συµβάσεις που καλύπτονται από το σύνολο των αναλυτικών διατάξεων των οδηγιών. 
Παρόλα αυτά, εφόσον αυτή η νοµολογία βασίζεται συχνά στις αρχές της Συνθήκης 
ΕΚ, µπορεί επίσης να είναι κατάλληλη για την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου σε 
άλλα περιστατικά, όπως οι συµβάσεις παραχώρησης ή οι δηµόσιες συµβάσεις που 

                                                 
18 Εάν η εν λόγω ΘΣ∆ΙΤ ιδρύεται µε τη συµµετοχή ενός εταίρου του ιδιωτικού τοµέα σε µια υφιστάµενη 

δηµόσια επιχείρηση, το αντικείµενο της διαδικασίας επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα για τη 
ΘΣ∆ΙΤ αυτή µπορεί να είναι η ανάθεση της εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων ή συµβάσεων 
παραχώρησης οι οποίες, έως τη στιγµή εκείνη, εφαρµόζονταν εσωτερικά από τη δηµόσια επιχείρηση. 

19 Υπόθεση C-507/03, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, [2007], σκέψη 32, δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στη 
Συλλογή. 



EL 7   EL 

δεν υπόκεινται ή υπόκεινται εν µέρει στις αναλυτικές διατάξεις των οδηγιών των 
σχετικών µε τις δηµόσιες συµβάσεις 20. 

2.3.2. ∆ιαδικασία σύναψης της σύµβασης 

Όταν η σύσταση µιας ΘΣ∆ΙΤ συνεπάγεται την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης, 
που υπόκειται καθ’ ολοκληρίαν στην οδηγία 2004/18/ΕΚ, σε έναν φορέα µικτού 
κεφαλαίου, ενδέχεται, αν ληφθεί υπόψη η οικονοµική ή νοµική πολυπλοκότητα των 
σχετικών πρακτικών, οι διαγωνισµοί ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας που ορίζονται 
στην εν λόγω οδηγία να µην παρέχουν επαρκή ευελιξία. Για τις περιπτώσεις αυτές, η 
οδηγία 2004/18/ΕΚ καθιέρωσε µια καινοτόµο διαδικασία – τον ανταγωνιστικό 
διάλογο21 – σκοπός της οποίας είναι τόσο να διαφυλάξει τον ανταγωνισµό µεταξύ 
των οικονοµικών φορέων όσο και να συνυπολογίσει την ανάγκη των αναθετουσών 
αρχών να συζητούν µε κάθε υποψήφιο όλες τις πτυχές της σύµβασης.22  

Για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων που υπόκεινται καθ’ ολοκληρίαν στην 
οδηγία 2004/18/ΕΚ, η διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση σχετικής 
προκήρυξης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.23 
Αντίθετα, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν πάντα να προσφεύγουν στη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης όταν αναθέτουν συµβάσεις 
παραχώρησης ή δηµόσιες συµβάσεις εκτός από εκείνες που διέπονται καθ’ 
ολοκληρίαν από την οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

2.3.3. Ενηµέρωση σχετικά µε το σχέδιο 

Όταν το έργο που αποτελεί το στόχο της σύστασης µιας ΘΣ∆ΙΤ καλύπτεται από τις 
οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή από τις τοµεακές κοινοτικές διατάξεις που 
προβλέπουν διατάξεις σχετικές µε δηµόσιες συµβάσεις24, υπάρχουν διατάξεις 
σχετικές µε τη δηµοσιότητα που πρέπει να τηρούνται.25 Όσον αφορά τις λοιπές 
συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης που απορρέουν από τη συνθήκη ΕΚ26, οι 
δυνητικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προσήκουσες πληροφορίες 
σχετικά µε τη πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να συγκροτήσει φορέα µικτού 
κεφαλαίου και να του αναθέσει µια δηµόσια σύµβαση ή µια σύµβαση παραχώρησης. 
Η προσήκουσα πληροφόρηση µπορεί να εξασφαλιστεί µόνο µε τη δηµοσίευση 
προκήρυξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση τα πιθανά ενδιαφερόµενα µέρη πριν 
από την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα. 

                                                 
20 Για κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την ανάθεση σχετικών συµβάσεων, βλέπε την ερµηνευτική 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης 
συµβάσεων που δεν υπόκεινται ή υπόκεινται εν µέρει στις κοινοτικές οδηγίες «δηµόσιες συµβάσεις», 
ΕΕ C 179 της 1.8.2006, σ. 2. Ορισµένα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υποβάλει 
προσφυγή στο Πρωτοδικείο για ακύρωση αυτής της ανακοίνωσης. Τη στιγµή της έκδοσης της 
παρούσας ανακοίνωσης, η υπόθεση εκκρεµούσε ακόµη ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

21 Βλέπε άρθρο 29 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
22 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 31 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
23 Βλέπε άρθρα 30 και 31 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
24 Βλέπε π.χ. το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση 

των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών (ΕΕ L 15 της 
23.1.1993, σ. 33). 

25 Βλέπε άρθρα 41 και επόµενα της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και άρθρα 35, 36 και 58 της οδηγίας 
2004/18/CE. 

26 Υπόθεση C-324/98, Telaustria, Συλλογή 2000, I-10745, σκέψεις 60 και 61. 
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2.3.4. Αποδεκτά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, προϋποθέσεις διαφάνειας για τα κριτήρια 
αυτά  

Κατά την άποψη της Επιτροπής, το κοινοτικό δίκαιο υποχρεώνει την αναθέτουσα 
αρχή να δηµοσιεύει τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τον προσδιορισµό του 
ιδιωτικού εταίρου της ΘΣ∆ΙΤ. Τα εφαρµοζόµενα κριτήρια πρέπει να σέβονται την 
αρχή της αποφυγής των διακρίσεων. Η υποχρέωση αυτή εφαρµόζεται στις δηµόσιες 
συµβάσεις που υπόκεινται καθ’ ολοκληρίαν στις οδηγίες για τις δηµόσιες 
συµβάσεις27 αλλά και, κατά την άποψη της Επιτροπής, στις άλλες δηµόσιες 
συµβάσεις και συµβάσεις παραχώρησης. Η επιλογή των υποψηφίων που θα 
συµµετάσχουν στη διαδικασία και η επιλογή των προσφορών πρέπει να γίνονται µε 
βάση τα κριτήρια αυτά, και η αναθέτουσα αρχή πρέπει να σέβεται τους 
διαδικαστικούς κανόνες και τις βασικές απαιτήσεις που είχαν οριστεί εξαρχής28.  

Οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις προβλέπουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις 
σχετικά µε τις προσωπικές ικανότητες του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα, όπως η 
προσωπική κατάσταση του υποψηφίου, η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική του 
ικανότητα, η δυνατότητά του να ασκεί τη συγκεκριµένη επαγγελµατική 
δραστηριότητα και η τεχνική ή/και επαγγελµατική του ικανότητα.29 Τα κριτήρια 
αυτά µπορούν επίσης να εφαρµόζονται στο πλαίσιο συµβάσεων παραχώρησης και 
δηµόσιων συµβάσεων που δεν υπόκεινται καθ’ ολοκληρίαν στις οδηγίες για τις 
δηµόσιες συµβάσεις. 

Όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, έχουν δοθεί 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα πιθανά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης στο έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε θέµα «Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά 
µε την εφαρµογή των διατάξεων για τις δηµόσιες συµβάσεις στις κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συµφέροντος».30 

2.3.5. Ειδικά στοιχεία του καταστατικού, της συµφωνίας των µετόχων και της δηµόσιας 
σύµβασης ή της σύµβασης παραχώρησης 

Οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων συνεπάγονται την 
υποχρέωση διαφάνειας, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση, προς όφελος κάθε 
ενδεχόµενου υποψηφίου, προσήκοντος βαθµού δηµοσιότητας, ώστε να καθίσταται 
δυνατό το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισµό.31 Στο πλαίσιο της 
σύστασης µιας ΘΣ∆ΙΤ η υποχρέωση αυτή σηµαίνει, κατά την άποψη της Επιτροπής, 
ότι η αναθέτουσα αρχή φροντίζει ώστε να περιλαµβάνονται στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων βασικές πληροφορίες σχετικά µε τα 
ακόλουθα: τη δηµόσια σύµβαση ή/και τη σύµβαση παραχώρησης που πρέπει να 
ανατεθεί στο φορέα µικτού κεφαλαίου που θα δηµιουργηθεί, καθώς και το 

                                                 
27 Υπόθεση C-19/00, SIAC Constructions, Συλλογή 2001, I-7725, σκέψεις 41-45· Υπόθεση C-31/87 

Bentjees, Συλλογή 1988, σ. 4635, σκέψεις 29 και επόµενες. 
28 Ακόµη και αν η συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπει τη δυνατότητα των υποψηφίων να επιφέρουν 

τεχνικές βελτιώσεις στις λύσεις που προτείνει η αναθέτουσα αρχή (πράγµα που θα συµβαίνει συχνά 
στην περίπτωση των ΘΣ∆ΙΤ), οι τροποποιήσεις αυτές δεν µπορούν να αφορούν τις ουσιαστικές 
απαιτήσεις του έργου και πρέπει να είναι οριοθετηµένες. 

29 Βλέπε άρθρα 45 έως 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 
30 Βλέπε υποσηµείωση 8 παραπάνω. 
31 Βλέπε υπόθεση C-324/98 Telaustria, βλέπε υποσηµείωση 26 παραπάνω, σκέψη 62· υπόθεση C-458/03 

Parking Brixen, βλέπε υποσηµείωση 9 παραπάνω, σκέψη 49. 
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καταστατικό, τη συµφωνία των µετόχων και όλα τα άλλα έγγραφα που διέπουν, 
αφενός, τη συµβατική σχέση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του εταίρου του 
ιδιωτικού τοµέα και, αφετέρου, τη σχέση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του 
φορέα µικτού κεφαλαίου που πρέπει να συγκροτηθεί. Εάν η αναθέτουσα αρχή 
εφαρµόζει τον ανταγωνιστικό διάλογο ή τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, είναι 
πιθανό ένα µέρος αυτών των πληροφοριών να µην χρειάζεται να καθοριστεί εκ των 
προτέρων. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια του 
διαλόγου ή της διαπραγµάτευσης µε τις υποψήφιες επιχειρήσεις. Η πρόσκληση για 
συµµετοχή στο διαγωνισµό θα πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένες πληροφορίες 
σχετικά µε την προβλεπόµενη διάρκεια της δηµόσιας σύµβασης ή της σύµβασης 
παραχώρησης που θα εκτελέσει ή θα εκµεταλλευθεί, αντιστοίχως, ο φορέας µικτού 
κεφαλαίου.  

Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει να αναφέρονται 
σαφώς στα τεύχη δηµοπράτησης οι δυνατότητες ανανέωσης ή τροποποίησης της 
δηµόσιας σύµβασης ή της σύµβασης παραχώρησης που θα ανατεθεί στο φορέα 
µικτού κεφαλαίου και να αναφέρονται οι δυνατότητες ανάθεσης νέων καθηκόντων. 
Στα τεύχη δηµοπράτησης θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον ο αριθµός και οι 
όροι εφαρµογής αυτών των δυνατοτήτων επιλογής. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
µε τον τρόπο αυτό πρέπει να είναι αρκετά λεπτοµερείς ώστε να εξασφαλίζεται ο 
δίκαιος και αποτελεσµατικός ανταγωνισµός. 

Είναι σκόπιµο η σύµβαση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του εταίρου του 
ιδιωτικού τοµέα να ορίζει εξαρχής τι πρέπει να γίνει αν δεν ανατεθούν πρόσθετα 
καθήκοντα στο φορέα µικτού κεφαλαίου ή/και όταν αυτά που έχει αναλάβει δεν 
ανανεώνονται. Κατά την άποψη της Επιτροπής, το καταστατικό του φορέα θα πρέπει 
να είναι διατυπωµένο µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η µεταγενέστερη αλλαγή του 
εταίρου του ιδιωτικού τοµέα. ∆εδοµένου ότι ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα δεν 
µπορεί να αποκλειστεί αυθαίρετα από µια νέα διαδικασία δηµοπράτησης, η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει στην περίπτωση αυτή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
υποχρέωση διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης όλων των υποψηφίων. 

3. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΣ∆ΙΤ 

Το ∆ΕΚ έχει διαπιστώσει ότι οι εταιρείες που είναι ανοικτές, ακόµη και εν µέρει, 
στο ιδιωτικό κεφάλαιο δεν µπορούν να θεωρούνται, εκ µέρους των αναθετουσών 
αρχών που αποτελούν µέρος τους, ως δοµές «εσωτερικής» ("in-house") διαχείρισης 
των δηµοσίων υπηρεσιών.32 Κατά συνέπεια, οι κανόνες που εφαρµόζονται στις 
δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης, είτε απορρέουν από τη 
Συνθήκη ΕΚ είτε από τις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις, πρέπει να τηρούνται 
κατά την ανάθεση, στους φορείς µικτού κεφαλαίου, δηµοσίων συµβάσεων ή 
συµβάσεων παραχώρησης, διαφορετικών από εκείνες που αποτελούσαν αντικείµενο 
διαγωνισµού στο πλαίσιο της διαδικασίας που προηγήθηκε της ίδρυσης της εν λόγω 
ΘΣ∆ΙΤ. Με άλλα λόγια, οι ΘΣ∆ΙΤ πρέπει να παραµένουν εντός του αρχικού πεδίου 
δραστηριότητάς τους και δεν µπορούν, κατ’ αρχήν, να εξασφαλίζουν νέες δηµόσιες 
συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης χωρίς διαδικασία δηµοπράτησης που θα τηρεί 
το κοινοτικό δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης. 

                                                 
32 Βλέπε υπόθεση C-231/03, Coname, Συλλογή 2005, I-7287, σκέψη 26· υπόθεση C-410/04, ANAV, 

βλέπε υποσηµείωση 14 παραπάνω, σκέψη 32. 
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Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ΘΣ∆ΙΤ γενικά ιδρύεται για την παροχή µιας υπηρεσίας για 
αρκετά µεγάλη χρονική περίοδο, πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµόζεται σε 
ορισµένες αλλαγές που επέρχονται στο οικονοµικό, νοµικό ή τεχνικό περιβάλλον. Οι 
κοινοτικές διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης δεν 
εµποδίζουν το να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις αυτές, εφόσον τηρούνται οι αρχές 
της ίσης µεταχείρισης33 και της διαφάνειας34. Έτσι, στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή επιθυµεί, για συγκεκριµένους λόγους, να µπορούν να 
αναπροσαρµοστούν ορισµένοι όροι του διαγωνισµού µετά την επιλογή του 
αναδόχου, υποχρεούται να προβλέψει ρητώς αυτή τη δυνατότητα αναπροσαρµογής 
καθώς και τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής της στην προκήρυξη του διαγωνισµού ή 
στη συγγραφή υποχρεώσεων και να ορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η 
διαδικασία, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στη 
σύµβαση να το γνωρίζουν από την αρχή και να διέπονται εποµένως από ισότιµους 
όρους όταν θα διατυπώνουν την προσφορά τους.35 

Κάθε τροποποίηση των ουσιαστικών όρων της σύµβασης που δεν προβλέπεται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων προϋποθέτει νέα διαγωνιστική διαδικασία.36 Το ∆ΕΚ 
θεωρεί ότι ένας όρος είναι ουσιαστικός όταν συγκεκριµένα πρόκειται για µια 
διάταξη η οποία, αν περιλαµβανόταν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, θα είχε επιτρέψει στους υποψηφίους να υποβάλουν µια ουσιαστικά 
διαφορετική προσφορά.37 Ως παραδείγµατα ουσιαστικών όρων της σύµβασης 
µπορούν να αναφερθούν το αντικείµενο των έργων ή των υπηρεσιών που θα 
παράσχει ο ανάδοχος ή τα τέλη που καταβάλλουν οι χρήστες της υπηρεσίας που 
παρέχει ο ανάδοχος. 

Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι, όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις που υπόκεινται 
καθ’ ολοκληρίαν στις οδηγίες και τις συµβάσεις παραχώρησης έργων, το παράγωγο 
δίκαιο ορίζει τις εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η απευθείας 
ανάθεση, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών 
που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό σχέδιο.38  

Σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, ο φορέας µικτού κεφαλαίου είναι ελεύθερος, όπως 
κάθε οικονοµικός φορέας, να συµµετέχει σε δηµόσιες προσκλήσεις για υποβολή 

                                                 
33 Βλέπε, µεταξύ άλλων, συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-285/99 και C-286/99, Lombardini και 

Mantovani, Συλλογή 2001, I-9233, σκέψη 37, και υπόθεση C-315/01, GAT, Συλλογή 2003, I-6351, 
σκέψη 73. 

34 Βλέπε, µεταξύ άλλων, υπόθεση C-92/00, HI, Συλλογή 2002, I-5553, σκέψη 45, και υπόθεση C-470/99, 
Universale-Bau et autres, Συλλογή 2002, I-11617, σκέψη 91. 

35 Βλέπε υπόθεση C-496/99 P, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA, Συλλογή 2004, I-3801, σκέψη 
118. 

36 Βλέπε υπόθεση C-337/98, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 2000, I-8377, σκέψη 50. 
37 Βλέπε υπόθεση C-496/99 P, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA, βλέπε υποσηµείωση 35 

παραπάνω, σκέψεις 116 και επόµενες. 
38 Βλέπε άρθρα 31 και 61 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 40, παράγραφος 3, στοιχεία στ) και ζ) της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι σχετικές παρεκκλίσεις µπορούν επίσης να 
εφαρµόζονται στις συµβάσεις που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες, συµπεριλαµβανοµένων των 
συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών (βλέπε τα συµπεράσµατα του γενικού εισαγγελέα Jacobs στην 
υπόθεση C 525/03, Επιτροπή/Ιταλία, σκέψεις 46 έως 48). Κατ’ αρχήν, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
τροποποιήσεις των ουσιαστικών όρων µιας σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών που δεν προβλέπονται 
στα τεύχη δηµοπράτησης δεν είναι αποδεκτές παρά µόνον όταν καθίστανται αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτου γεγονότος, ή όταν δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και 
δηµόσιας υγείας (άρθρο 46 της συνθήκης ΕΚ). 
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προσφορών39. Αυτό ισχύει επίσης και για τους διαγωνισµούς που έχουν καταστεί 
απαραίτητοι λόγω σηµαντικής τροποποίησης ή λόγω παράτασης των δηµόσιων 
συµβάσεων ή των συµβάσεων παραχώρησης που έχουν ήδη ανατεθεί στο φορέα 
µικτού κεφαλαίου από την αναθέτουσα αρχή που τον ίδρυσε. Στην περίπτωση αυτή, 
η αναθέτουσα αρχή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην υποχρέωση διαφάνειας 
και στην ίση µεταχείριση όλων των υποψηφίων. Πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα 
διαφύλαξης για να εξασφαλίζεται ο αυστηρός διαχωρισµός των προσώπων που 
συντάσσουν την πρόσκληση υποβολής προσφορών και αποφασίζουν για την 
ανάθεση των καθηκόντων εντός της αναθέτουσας αρχής, αφενός, από τα πρόσωπα 
που ασχολούνται µε τη διαχείριση της ΘΣ∆ΙΤ, αφετέρου, και να εµποδίζεται κάθε 
διαβίβαση εµπιστευτικών πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή στο φορέα µικτού 
κεφαλαίου. 

                                                 
39 Η αιτιολογική σκέψη 4 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη µέλη να µεριµνούν ώστε η τυχόν 

συµµετοχή ενός οργανισµού δηµοσίου δικαίου ως προσφέροντος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
συµβάσεως να µην προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισµού έναντι των ιδιωτών που υποβάλλουν 
προσφορά. 
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