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(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι δηµόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα δείχνουν αυξανόµενο ενδιαφέρον για 
συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα κατά τη δηµιουργία µιας υποδοµής ή την παροχή 
µιας υπηρεσίας. Το ενδιαφέρον για αυτού του είδους τη συνεργασία, η οποία 
συνήθως καλείται σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), οφείλεται εν µέρει 
στα οφέλη που µπορούν αντλήσουν οι δηµόσιες αρχές από την τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τοµέα, ειδικότερα όσον αφορά την αύξηση της αποτελεσµατικότητας αλλά 
και εν µέρει στους περιορισµούς που επιβάλλονται στον κρατικό προϋπολογισµό. 
Ωστόσο, οι Σ∆ΙΤ δεν αποτελούν πανάκεια: για κάθε σχέδιο πρέπει να αξιολογείται 
κατά πόσον η σύµπραξη όντως προσθέτει αξία στη συγκεκριµένη υπηρεσία ή το 
δηµόσιο έργο σε σύγκριση µε άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως π.χ. τη σύναψη µιας 
πιο παραδοσιακής σύµβασης. 

Το κοινοτικό δίκαιο είναι ουδέτερο όσον αφορά την επιλογή των δηµόσιων αρχών 
να αναλάβουν οι ίδιες µια οικονοµική δραστηριότητα ή να την αναθέσουν σε ένα 
τρίτο µέρος. Εάν όµως οι δηµόσιες αρχές αποφασίσουν να αναθέσουν την εκτέλεση 
µιας δραστηριότητας σε ένα τρίτο µέρος, µπορεί να εφαρµοστεί η κοινοτική 
νοµοθεσία περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης. 

Ο κύριος στόχος του κοινοτικού δικαίου περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων 
παραχώρησης είναι να διαµορφώσει µια εσωτερική αγορά στην οποία, αφενός, 
διασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών, το 
δικαίωµα της εγκατάστασης καθώς και οι θεµελιώδεις αρχές της ίσης µεταχείρισης, 
της διαφάνειας και της αµοιβαίας αναγνώρισης και, αφετέρου, επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας, όταν οι δηµόσιες αρχές 
αγοράζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτα µέρη την εκτέλεση έργων ή την παροχή 
υπηρεσιών. Ενόψει της αυξανόµενης σηµασίας των Σ∆ΙΤ, κρίθηκε αναγκαίο να 
διερευνηθεί σε ποιο βαθµό οι υπάρχοντες κοινοτικοί κανόνες υλοποιούν 
ικανοποιητικά τους στόχους αυτούς, όσον αφορά την ανάθεση συµβάσεων έργου ή 
συµβάσεων παραχώρησης στις Σ∆ΙΤ. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα µπορέσει 
να εκτιµήσει εάν υπάρχει ανάγκη για διασαφήνιση, συµπλήρωση ή βελτίωση του 
ισχύοντος νοµικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, η 
Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Απριλίου 2004 την πράσινη βίβλο σχετικά µε τις 
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συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων 
συµßάσεων και των συµßάσεων παραχώρησης1 . 

Η δηµόσια συζήτηση που ξεκίνησε µε την πράσινη βίβλο έγινε δεκτή µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Η Επιτροπή έλαβε περίπου 200 απαντήσεις µε σχόλια και προτάσεις 
από ένα ευρύ φάσµα συνοµιλητών, συµπεριλαµβανοµένων πολλών κρατών µελών. 
Τόσο η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή2 όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών3 εξέδωσαν επίσης γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την πράσινη βίβλο. Τον 
Μάιο του 2005, δηµοσιεύθηκε έκθεση στην οποία αναλύονται όλα τα σχόλια και οι 
προτάσεις που διατυπώθηκαν στη διάρκεια της δηµόσιας αυτής διαβούλευσης4. 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τις επιλογές πολιτικής που ακολουθούν αυτή 
τη δηµόσια διαβούλευση, αποσκοπώντας στο να εξασφαλίσει αποτελεσµατικό 
ανταγωνισµό για τις Σ∆ΙΤ, χωρίς να περιορίσει αδικαιολόγητα την ευελιξία που 
απαιτείται για τον σχεδιασµό καινοτόµων και συχνά πολύπλοκων σχεδίων. Η 
δήλωση των πολιτικών της προτιµήσεων σε αυτό το στάδιο, συµβαδίζει µε τη 
δέσµευση της Επιτροπής για δηµόσια λογοδοσία και διαφάνεια κατά την άσκηση του 
δικαιώµατος πρωτοβουλίας της, γεγονός που αποτελεί βασική αρχή της «Βελτίωσης 
της νοµοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»5 . 

Αν και η παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να εξαγάγει συµπεράσµατα πολιτικής από 
τη δηµόσια διαβούλευση που αφορούσε την πράσινη βίβλο για τις Σ∆ΙΤ, οι 
εναλλακτικές λύσεις που προσδιορίζει πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο, στο οποίο να συµπεριλαµβάνονται συµπέρασµατα από υποθέσεις του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εµπειρίες από διαδικασίες που κίνησε η 
Επιτροπή κατά διαφόρων κρατών µελών βάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ, 
καθώς και διµερείς επαφές µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες.  

Παρά το γεγονός ότι η δηµόσια διαβούλευση παρείχε, αφενός, συγκεκριµένες 
πληροφορίες σχετικά µε πρακτικές εµπειρίες των Σ∆ΙΤ και, αφετέρου, τις απόψεις 
των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τις προτιµητέες πολιτικές επιλογές, δεν 
αντικαθιστά την ενδελεχή ανάλυση του αντικτύπου των πολιτικών αυτών. 
Εποµένως, η τελική απόφαση για τις πιθανές νοµοθετικές πρωτοβουλίες µε σκοπό τη 
διασαφήνιση, τη συµπλήρωση ή τη βελτίωση της κοινοτικής νοµοθεσίας περί 
δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης, θα ληφθεί κατόπιν της 
αξιολόγησης του αντικτύπου, όπως απαιτούν οι αρχές της βελτίωσης της 
νοµοθεσίας. 

                                                 
1 COM (2004) 327 τελικό της 30.4.2004. 
2 Γνωµοδότηση για το Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το 

κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης, Βρυξέλλες, 27-28 
Οκτωβρίου 2004, CESE 1440/2004. 

3 Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 17ης Νοεµβρίου 2004, για το Πράσινο Βιβλίο 
σχετικά µε σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των 
δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης (COM(2004) 327 τελικό), ECOS-037. 

4 SEC(2005) 629 της 3.5.2005. Η έκθεση αυτή καθώς και οι περισσότερες προτάσεις και τα σχόλια που 
έλαβε η Επιτροπή βρίσκονται στον ιστοχώρο της Επιτροπής στην εξής διεύθυνση:  
http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/ppp_en.htm. 

5 Βλ. ανακοινώσεις της Επιτροπής µε αντικείµενο την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : Βλ. τις ανακοινώσεις 
της Επιτροπής, «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: βελτίωση της νοµοθεσίας», COM(2002) 275 τελικό της 
5.6.2002, και «Βελτίωση της νοµοθεσίας για την αναπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», COM(2005)97 τελικό της 16.3.2005. 
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  

2.1. Ζητήµατα στα οποία απαιτείται να δοθεί συνέχεια σε επίπεδο ΕΚ 

Η πράσινη βίβλος για τις Σ∆ΙΤ κάλυψε ευρύ φάσµα θεµάτων σχετικών µε τις Σ∆ΙΤ 
και την κοινοτική νοµοθεσία περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων 
παραχώρησης. Οι απαντήσεις που έδωσαν τα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετείχαν 
στη διαδικασία διαβούλευσης δείχνουν ότι µόνον λίγα από αυτά τα θέµατα απαιτούν 
πρωτοβουλίες συνέχειας σε επίπεδο ΕΚ. Πρόκειται µεταξύ άλλων για: 

• την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης (ερωτήσεις 4 έως 6 της πράσινης 
βίβλου – κεφάλαιο 3 της παρούσας ανακοίνωσης) και  

• τη σύσταση επιχειρήσεων που διαχειρίζονται από κοινού ένας δηµόσιος και ένας 
ιδιωτικός εταίρος µε σκοπό την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών (θεσµοθετηµένες 
Σ∆ΙΤ ή «ΘΣ∆ΙΤ») (ερωτήσεις 18 και 19 της πράσινης βίβλου – κεφάλαιο 4 της 
παρούσας ανακοίνωσης).  

Και για τα δύο θέµατα, η πλειονότητα των ενδιαφερόµενων µερών ζήτησε 
κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες να παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Τα 
κατάλληλα µέτρα που δίνουν συνέχεια στους τοµείς αυτούς παρουσιάζονται σε 
ξεχωριστά τµήµατα της παρούσας ανακοίνωσης.  

2.2. Ο ανταγωνιστικός διάλογος: η Επιτροπή θα παράσχει διασαφηνίσεις 

Ένα θέµα για το οποίο εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ενδιαφερόµενοι 
παράγοντες ήταν ο ανταγωνιστικός διάλογος, µια νέα διαδικασία σύναψης 
συµβάσεων διαµορφωµένη ειδικά για πολύπλοκες δηµόσιες συµβάσεις, η οποία 
καθιερώθηκε µε την οδηγία 2004/18/ΕΚ. Λίγα ενδιαφερόµενα µέρη αµφισβήτησαν 
τη σηµασία της διαδικασίας αυτής. Πολλοί από αυτούς που συµµετείχαν στη 
διαβούλευση ζήτησαν την πλήρη προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και τον 
περιορισµό των πόρων που οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να επενδύουν στη 
διαδικασία αυτή.  

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η απόκτηση πρακτικής πείρας κατά τη διαδικασία 
αυτή, η οποία δεν έχει ακόµα δροµολογηθεί στα περισσότερα κράτη µέλη6, θα 
διαλύσει τις ανησυχίες αυτές. Όπως ζητήθηκε από διάφορους ενδιαφερόµενους 
παράγοντες, θα παρασχεθούν διασαφηνίσεις σχετικά µε τις διατάξεις που διέπουν 
τον ανταγωνιστικό διάλογο, µέσω επεξηγηµατικού εγγράφου το οποίο θα είναι 
διαθέσιµο στον ιστοχώρο της Επιτροπής7. 

                                                 
6 Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 31η Ιανουαρίου 2006. 
7 http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 
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2.3. Ζητήµατα για τα οποία δεν προτείνονται ξεχωριστές κοινοτικές πρωτοβουλίες 
σε αυτό το στάδιο 

2.3.1. ∆εν προτείνεται νέα νοµοθεσία που να καλύπτει όλες τις συµβατικές Σ∆ΙΤ 

Όλες οι µορφές των Σ∆ΙΤ µπορούν να χαρακτηριστούν – στο βαθµό που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης ΕΚ – ως δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις 
παραχώρησης. Ωστόσο, λόγω του ότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης, το κοινοτικό δίκαιο δεν 
περιέχει οµοιόµορφη διαδικασία ανάθεσης ειδικά διαµορφωµένη για τις Σ∆ΙΤ.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ρώτησε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες εάν θα 
δέχονταν ευνοϊκά µια νέα νοµοθεσία η οποία να καλύπτει όλες τις συµβατικές Σ∆ΙΤ, 
ανεξάρτητα από το εάν εµπίπτουν στην κατηγορία των δηµόσιων συµβάσεων ή των 
συµβάσεων παραχώρησης, υπάγοντάς τις στις ίδιες ρυθµίσεις ανάθεσης (ερώτηση 7 
της πράσινης βίβλου).  

H δηµόσια διαβούλευση κατέδειξε ισχυρή αντίθεση των ενδιαφερόµενων µερών σε 
ένα κανονιστικό καθεστώς το οποίο να καλύπτει όλες τις συµβατικές Σ∆ΙΤ, είτε 
ορίζονται ως δηµόσιες συµβάσεις είτε ως συµβάσεις παραχώρησης. Συνεπώς, η 
Επιτροπή δεν σκοπεύει να τις υπαγάγει στις ίδιες ρυθµίσεις ανάθεσης. 

2.3.2. ∆εν προτείνεται κοινοτική δράση για άλλες ειδικές πτυχές των Σ∆ΙΤ 

Όσον αφορά το θέµα των Σ∆ΙΤ στις οποίες η πρωτοβουλία πηγάζει από τον ιδιωτικό 
τοµέα (ερώτηση 9 της πράσινης βίβλου) οι απαντήσεις δεν κατέδειξαν ότι είναι αυτή 
τη στιγµή αναγκαίο να ληφθούν µέτρα σε επίπεδο ΕΚ για την υποστήριξη αυτών των 
συµπράξεων.  

Επίσης, δεν εκφράστηκε υποστήριξη σε κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες να 
διασαφηνίζουν το συµβατικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ σε κοινοτικό επίπεδο (ερώτηση 14 
της πράσινης βίβλου) ή να διασαφηνίζουν ή να προσαρµόζουν τους κανόνες περί 
υπεργολαβίας (ερώτηση 17 της πράσινης βίβλου). 

2.4. Συνέχιση της διαβούλευσης σχετικά µε τις Σ∆ΙΤ σε κοινοτικό επίπεδο 

Ωστόσο, η παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπεί στο να ολοκληρώσει τη δηµόσια 
συζήτηση σχετικά µε τις Σ∆ΙΤ και το κοινοτικό δίκαιο περί δηµόσιων συµβάσεων 
και συµβάσεων παραχώρησης. Η πείρα που διαµορφώνεται από τις Σ∆ΙΤ αυξάνεται 
σταθερά. Όλοι οι συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών αρχών και της 
Επιτροπής, αποκοµίζουν συνεχώς γνώσεις από τις πρακτικές εµπειρίες εφαρµογής 
του κοινοτικού δικαίου σε τέτοιου είδους συµπράξεις. Παρ’ ότι η διαδικασία αυτή 
δεν θα πρέπει να εµποδίσει την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Επιτροπή για την 
αντιµετώπιση των ενδεχόµενων ελλείψεων του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου που 
γίνονται αντιληπτές σήµερα, οι συζητήσεις µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής 
και των συντελεστών που συµµετέχουν στην ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ πρέπει να 
συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα· η προβλεπόµενη µελέτη για την αξιολόγηση των 
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επιπτώσεων του αντικτύπου θα επιχειρήσει να συνεκτιµήσει αυτό τον συνεχιζόµενο 
διάλογο8. 

Οι συζητήσεις αυτές θα συνεχιστούν στις υφιστάµενες επιτροπές σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των οποίων συναντώνται οι εµπειρογνώµονες 
σε θέµατα δηµόσιων συµβάσεων9 και οι εκπρόσωποι10 των κρατών µελών11 , µέσω 
της συµµετοχής σε διασκέψεις µε θέµα τις Σ∆ΙΤ και τις δηµόσιες συµβάσεις και 
µέσω άµεσων επαφών µεταξύ των υπαλλήλων της Επιτροπής και των 
εµπειρογνωµόνων σε θέµατα Σ∆ΙΤ. Επιπλέον, φαίνεται πως οι επιχειρησιακές 
οµάδες για τις Σ∆ΙΤ είναι γενικά σύµφωνες για το γεγονός ότι η ανάπτυξη των 
υποδοµών θα µπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω εάν ο δηµόσιος τοµέας είχε 
αποτελεσµατικότερους τρόπους διάδοσης των εµπειριών που έχουν αποκοµιστεί από 
την πολιτική για τις Σ∆ΙΤ, την κατάρτιση προγραµµάτων και την εφαρµογή σχεδίων. 
Συνεπώς, οι επιχειρησιακές οµάδες εξετάζουν την πιθανότητα, σε συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό κέντρο 
εµπειρογνωµοσύνης στον τοµέων των Σ∆ΙΤ. Η Επιτροπή κατ’ αρχήν θα δεχθεί 
ευνοϊκά µια τέτοια πρωτοβουλία. 

3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

3.1. Ιστορικό 

Ένα βασικό στοιχείο των συµβάσεων παραχώρησης είναι το δικαίωµα του αναδόχου 
(παραχωρησιούχου) να εκµεταλλευτεί την κατασκευή ή την υπηρεσία, το οποίο του 
παραχωρείται λόγω του ότι έχει οικοδοµήσει την εν λόγω κατασκευή ή έχει 
παράσχει την εν λόγω υπηρεσία. Η κύρια διαφορά από τις δηµόσιες συµβάσεις 
έγκειται στον κίνδυνο που είναι εγγενής σε τέτοιου είδους εκµετάλλευση, τον οποίο 
πρέπει να αναλάβει ο ανάδοχος, συνήθως µε τη χρηµατοδότηση τουλάχιστον µέρους 
των σχετικών σχεδίων. Αυτού του είδους η συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 
θεωρείται ως ένα από τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις δηµόσιες αρχές να 
ενταχθούν σε Σ∆ΙΤ. Παρά την πρακτική τους σηµασία, µόνον λίγες διατάξεις του 
παράγωγου κοινοτικού δικαίου συντονίζουν τις διαδικασίες ανάθεσης για τις 
συµβάσεις παραχώρησης έργου. Εξάλλου, οι κανόνες που διέπουν την ανάθεση των 
συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών εφαρµόζονται µόνο αναφορικά προς τις αρχές 
που απορρέουν από τα άρθρα 43 και 49 της συνθήκης ΕΚ, και ιδιαίτερα τις αρχές 
της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αµοιβαίας 
αναγνώρισης. Με βάση το υπόβαθρο αυτό, η πράσινη βίβλος (ερώτηση 6) έθεσε το 
ερώτηµα εάν, κατά την άποψη των ενδιαφερόµενων µερών, ήταν ευκταία µια 
κοινοτική νοµοθετική πρωτοβουλία που να αποσκοπεί στη ρύθµιση της διαδικασίας 
σύναψης των συµβάσεων παραχώρησης. 

                                                 
8 Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέµατα που αφορούν τις Σ∆ΙΤ που 

καθιερώνονται µε σκοπό την κατασκευή και τη λειτουργία διασυνοριακών υποδοµών. 
9 Συµβουλευτική επιτροπή για την πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις, η οποία συστάθηκε µε την 

απόφαση 87/305/ΕΟΚ. 
10 Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις για τη µεταβατική περίοδο, στις επιτροπές συµµετέχουν όχι µόνον οι 

εκπρόσωποι των κρατών µελών αλλά παρατηρητές από τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες 
(Βουλγαρία και Ρουµανία). 

11 Συµβουλευτική επιτροπή για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 
71/306/ΕΟΚ. 
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Η καθαρή πλειονότητα των παραγόντων που συµµετείχαν στη δηµόσια διαβούλευση 
επιβεβαίωσε το αίτηµα για µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους 
κοινοτικούς κανόνες που διέπουν την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης. 
Ωστόσο, οι απόψεις σχετικά µε τους τρόπους εξασφάλισης αυτής της ασφάλειας 
δικαίου – µέσω νοµοθεσίας ή ενός µη δεσµευτικού, ερµηνευτικού µέσου – 
διίσταντο. 

3.2. Επιλογές για την παροχή ασφάλειας δικαίου στις συµβάσεις παραχώρησης 

Κατά τη διαβούλευση εκφράστηκε το αίτηµα για ένα σταθερό, συνεκτικό νοµικό 
περιβάλλον για τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης σε επίπεδο ΕΕ, ειδικότερα για 
τη µείωση του κόστους των συναλλαγών (µε τη µείωση των νοµικών κινδύνων) και 
γενικότερα για την τόνωση του ανταγωνισµού. Πολλοί ενδιαφερόµενοι παράγοντες 
δήλωσαν ότι η αύξηση της ασφάλειας δικαίου και του αποτελεσµατικού 
ανταγωνισµού στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης θα αποτελούσε έναν 
πρακτικό τρόπο προώθησης των Σ∆ΙΤ, έτσι ώστε να αυξηθεί το µερίδιο της 
ιδιωτικής χρηµατοδότησης ενός σχεδίου σε περίοδο αυστηρών δηµόσιων 
προϋπολογισµών. Οι ιδιωτικοί παράγοντες τόνισαν ιδιαίτερα ότι µόνον η δράση σε 
κοινοτικό επίπεδο θα µπορέσει να παράσχει τέτοια ασφάλεια δικαίου, ενώ 
παράλληλα παρακάµπτει τα προβλήµατα που θέτει η πολυµορφία των εθνικών 
νοµοθεσιών, ιδίως όσον αφορά τα νέα κράτη µέλη που χρειάζονται ακόµα 
περισσότερο την ιδιωτική χρηµατοδότηση. Στην ουσία υπάρχουν δύο τρόποι για να 
ικανοποιηθεί το αίτηµα αυτό: (1) µη δεσµευτική καθοδήγηση, ειδικότερα µε τη 
µορφή µιας ερµηνευτικής ανακοίνωσης, και (2) νοµοθεσία, η οποία να καθορίζει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ. 

Ερµηνευτική ανακοίνωση 

Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει (τον Απρίλιο του 2000) µια ερµηνευτική ανακοίνωση 
σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, στην 
οποία αναλύεται το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο των αρχών της συνθήκης 
ΕΚ που εφαρµόζονται κατά τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης. Πολλοί 
ενδιαφερόµενοι παράγοντες δήλωσαν ότι η ερµηνευτική ανακοίνωση αποτέλεσε 
έναν γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο για την παροχή διασαφηνίσεων. Ωστόσο, 
ορισµένες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από βασικούς παράγοντες στη διάρκεια 
της διαβούλευσης έδειξαν ότι η υπάρχουσα ερµηνευτική ανακοίνωση περί 
συµβάσεων παραχώρησης δεν κατάφερε να καθορίσει σαφώς τον τρόπο µε τον 
οποίο πρέπει να εφαρµόζονται οι αρχές της συνθήκης ΕΚ κατά τη σύναψη 
συµβάσεων παραχώρησης. Οι παρατηρήσεις από διάφορους σηµαντικούς 
ενδιαφερόµενους παράγοντες βασίζονταν ακόµα – γεγονός απρόσµενο – στην 
υπόθεση ότι οι υποχρεώσεις βάσει της υπάρχουσας κοινοτικής νοµοθεσίας δεν 
απαιτούν να ανοίξει η ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης στον ανταγωνισµό, 
δίνοντας ειδικότερα τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να εκφράσουν το 
ενδιαφέρον τους για τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης.  

Άλλα ενδιαφερόµενα µέρη έκριναν ότι µια ερµηνευτική ανακοίνωση αποτελεί το 
ιδεώδες µέσο για έναν σαφέστερο διαχωρισµό µεταξύ, αφενός, των δηµόσιων 
συµβάσεων έργου και προµηθειών και, αφετέρου, των συµβάσεων παραχώρησης. 
Ωστόσο, το πεδίο ασφάλειας δικαίου που παρέχει µια ερµηνευτική ανακοίνωση είναι 
περιορισµένο, λόγω του ότι απλώς ερµηνεύει την υπάρχουσα νοµοθεσία. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η έλλειψη ακρίβειας στη νοµοθεσία δεν µπορεί να υπερκεραστεί µέσω 
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της ερµηνείας. Συνεπώς, είναι πιθανόν ότι – παρ’ ότι θα επιφέρει κάποια 
προστιθέµενη αξία – µια ανανεωµένη µορφή της ερµηνευτικής ανακοίνωσης του 
Απριλίου 2000 σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης δεν θα αντεπεξέλθει 
επαρκώς στο αίτηµα για περισσότερη ασφάλεια δικαίου. 

Νοµοθετική πρωτοβουλία 

Οι παρανοήσεις που αναφέρθηκαν σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και το 
περιεχόµενο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο και που 
βαρύνουν τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες συνάπτουν συµβάσεις παραχωρήσεων, 
επιβεβαιώνουν την άποψη των ενδιαφερόµενων µερών ότι οι γενικές αρχές της 
συνθήκης ΕΚ, ακόµα και εάν διασαφηνιστούν από ερµηνευτικό έγγραφο της 
Επιτροπής, δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια δικαίου. Θεωρείται ότι αφήνουν µεγάλη 
διακριτική ευχέρεια στις συµβαλλόµενες αρχές και ότι, συνεπώς, δεν µπορούν να 
εγγυηθούν την ίση µεταχείριση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε όλη την ΕΕ. 
Πράγµατι, τόσο η νοµική πρακτική όσο και η θεωρία δείχνουν ότι – παρά τις 
διασαφηνίσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων12 – οι απαιτήσεις της 
συνθήκης ΕΚ γίνονται αντιληπτές µε διαφορετικούς τρόπους. Αναφέρθηκε ότι αυτή 
η κατάσταση έχει δηµιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες για τους υποβάλλοντες 
προσφορά που προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια κατά της ανάθεσης µιας 
σύµβασης παραχώρησης. Προφανώς, η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να 
αποθαρρύνει τις εταιρείες, ώστε να µην υποβάλλουν πλέον προσφορές για 
συµβάσεις παραχώρησης· επίσης, θα µπορούσε να µειώσει τον ανταγωνισµό για τις 
Σ∆ΙΤ και εν τέλει να υπονοµεύσει την επιτυχία τους. 

Σε γενικότερο επίπεδο, δεν γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί οι συµβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες συχνά χρησιµοποιούνται για πολύπλοκα σχέδια 
υψηλής αξίας, αποκλείονται εντελώς από το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ. Στη διάρκεια 
της δηµόσιας διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο για τις Σ∆ΙΤ, διατυπώθηκαν 
ορισµένα επιχειρήµατα που επιχειρούν να εξηγήσουν αυτή την έλλειψη λεπτοµερών 
διαδικασιών ανάθεσης σε κοινοτικό επίπεδο. Σε αυτά περιλαµβάνεται η ευελιξία που 
υποτίθεται ότι απαιτείται στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης καθώς και η 
αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, αυτά τα επιχειρήµατα που αντιτίθενται σε µια 
δεσµευτική κοινοτική πρωτοβουλία στον τοµέα δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά: η 
έκδοση κοινοτικής νοµοθεσίας κατά τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης δεν 
συνεπάγεται ότι οι δηµόσιες αρχές δεν έχουν ευελιξία όταν επιλέγουν έναν ιδιωτικό 
εταίρο για τις Σ∆ΙΤ. Μια ενδεχόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία για τη σύναψη 
συµβάσεων παραχώρησης πρέπει να λαµβάνει υπόψη την πιθανή πολυπλοκότητα 
των συµβάσεων παραχώρησης, καθώς και την ανάγκη για διαπραγµατεύσεις µεταξύ 
της συµβαλλόµενης αρχής και των παραγόντων που υποβάλλουν προσφορά. Με 
βάση το πλαίσιο αυτό, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο καθορισµός των 
κανόνων που εφαρµόζονται στη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης θα περιόριζε από 
µόνος του αδικαιολόγητα την ευελιξία των αναθετουσών αρχών κατά τη σύναψη 
συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ακριβές περιεχόµενο 
µιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα έπρεπε να καθορίζει εάν η πρωτοβουλία 
συµµορφώνεται ή όχι µε την αρχή της επικουρικότητας. ∆εν υπάρχει λόγος για τον 

                                                 
12 Υπόθεση C-324/98 Telaustria [2000] Συλλογή Νοµολογίας I-10475, υπόθεση C-231/03 Coname 

[2005], δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή Νοµολογίας. 
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οποίο µια τέτοιου είδους πρωτοβουλία να θεωρείται ότι δεν συµµορφώνεται 
καθεαυτή µε την αρχή αυτή.  

Αφού εξετάστηκαν προσεκτικά όλα τα επιχειρήµατα καθώς και τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο για τις 
Σ∆ΙΤ, διεφάνη ότι αυτή τη στιγµή µια νοµοθετική πρωτοβουλία είναι η προτιµητέα 
επιλογή όσον αφορά τις συµβάσεις παραχώρησης. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, 
πριν από την επίσηµη υποβολή πρότασης για νοµοθετική πράξη, απαιτείται η 
διεξαγωγή περαιτέρω ενδελεχούς ανάλυσης, σύµφωνα µε τις αρχές της βελτίωσης 
της νοµοθεσίας, έτσι ώστε (1) να καθοριστεί εάν όντως χρειάζεται µια κοινοτική 
πρωτοβουλία για τη ρύθµιση των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων παραχώρησης, 
(2) εάν αυτό ισχύει, να διαµορφωθεί αυτού του είδους η πρωτοβουλία, και (3) να 
γίνει καλύτερα κατανοητός ο πιθανός της αντίκτυπος. 

3.3. Περιεχόµενο µιας πιθανής κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις συµβάσεις 
παραχώρησης 

Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, οι γενικές αρχές που απορρέουν από τη συνθήκη ΕΚ 
χρειάζονται πιθανώς µια σαφή διατύπωση µέσω µιας κοινοτικής νοµοθετικής πράξης 
για τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης. Η νοµοθεσία που θα κάλυπτε ταυτόχρονα 
τις συµβάσεις παραχώρησης έργου και τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών θα 
παρείχε έναν σαφή διαχωρισµό µεταξύ των συµβάσεων παραχώρησης και των 
δηµόσιων συµβάσεων. Θα απαιτούσε την κατάλληλη διαφήµιση της πρόθεσης για 
σύναψη µιας σύµβασης παραχώρησης και θα καθόριζε τους κανόνες που διέπουν 
την επιλογή των αναδόχων βάσει αντικειµενικών, µη διακριτικών κριτηρίων. 
Γενικότερα, οι κανόνες θα πρέπει να αποσκοπούν στην εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης όλων των συµµετεχόντων στη διαδικασία σύναψης µιας σύµβασης 
παραχώρησης. Επίσης, µε µια τέτοια πρωτοβουλία µπορούν να αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα που αφορούν τη µακρά διάρκεια των συµβάσεων παραχώρησης, όπως 
π.χ. η ανάγκη για προσαρµογή τους µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς και θέµατα 
που αφορούν τις Σ∆ΙΤ που έχουν συγκροτηθεί µε σκοπό να κατασκευάσουν και να 
λειτουργήσουν διασυνοριακές υποδοµές.  

Μια συνέπεια αυτής της νοµοθεσίας περί συµβάσεων παραχώρησης θα ήταν ένα 
ποιοτικό βήµα προόδου όσον αφορά την προστασία των εταιρειών που υποβάλλουν 
προσφορά στα περισσότερα κράτη µέλη, λόγω του ότι οι συµβάσεις παραχώρησης, 
από τη στιγµή που καλύπτονται από το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο, θα εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών περί των διαδικασιών προσφυγής για 
τη σύναψη των δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, οι οποίες προβλέπουν 
αποτελεσµατικότερα και καταλληλότερα διορθωτικά µέτρα από τις βασικές αρχές 
νοµικής προστασίας που έχει αναπτύξει το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατόν να δοθούν λεπτοµέρειες σχετικά µε το 
περιεχόµενο µιας ενδεχόµενης κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις συµβάσεις 
παραχώρησης. Η ύπαρξη και η µορφή αυτού του είδους των κανόνων εξαρτώνται 
από την περαιτέρω έρευνα που πρέπει να διενεργήσει η Επιτροπή στη διάρκεια µιας 
πλήρους αξιολόγησης του αντικτύπου. Συνεπώς είναι πολύ νωρίς για να διατυπωθεί 
γνώµη σχετικά µε τη συνολική εµβέλεια αυτών των κανόνων, συµπεριλαµβανοµένου 
του καθορισµού των οριακών κατώτερων τιµών πέραν των οποίων πρέπει να 
εφαρµόζονται οι εν λόγω κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, µια τέτοια πρωτοβουλία δεν 
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θα αποσκοπούσε στην τροποποίηση των υφιστάµενων τοµεακών κοινοτικών 
κανόνων που καλύπτουν τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης στον εκάστοτε 
τοµέα. 

4. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ Σ∆ΙΤ  

4.1. Προτιµώµενη προσέγγιση  

Κατά τη δηµόσια διαβούλευση για την πράσινη βίβλο για τις Σ∆ΙΤ, εκφράστηκε η 
ανάγκη για διασαφήνιση του τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζονται οι κοινοτικοί 
κανόνες περί δηµόσιων συµβάσεων κατά τη σύσταση επιχειρήσεων που 
διαχειρίζονται από κοινού ένας δηµόσιος και ένας ιδιωτικός εταίρος µε σκοπό την 
παροχή δηµόσιων υπηρεσιών (θεσµοθετηµένες Σ∆ΙΤ – ΘΣ∆ΙΤ). Ορισµένα 
ενδιαφερόµενα µέρη δήλωσαν ότι οι διασαφηνίσεις αυτές ήταν επειγόντως 
απαραίτητες. Έχει αναφερθεί ότι οι δηµόσιες αρχές αποφεύγουν να συµµετέχουν σε 
ΘΣ∆ΙΤ, για να αποφύγουν τον κίνδυνο σύστασης ΘΣ∆ΙΤ η οποία ενδέχεται στο 
µέλλον να αποδειχθεί ότι δεν συµµορφώνεται µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ωστόσο, 
µόνον λίγα ενδιαφερόµενα µέρη δήλωσαν ότι η ασφάλεια δικαίου στον τοµέα αυτόν 
πρέπει να εξασφαλιστεί µε ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο. 

Επί του παρόντος, στον τοµέα των ΘΣ∆ΙΤ φαίνεται πως µια ερµηνευτική 
ανακοίνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενθαρρυνθεί ο αποτελεσµατικός 
ανταγωνισµός και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου. Πρώτον, αντίθετα µε τις 
συµβάσεις παραχώρησης, µέχρι σήµερα δεν έχουν συγκεντρωθεί εµπειρίες από µια 
ερµηνευτική ανακοίνωση η οποία να εξηγεί πώς εφαρµόζονται οι κανόνες για τις 
δηµόσιες συµβάσεις στη σύσταση των ΘΣ∆ΙΤ. Επιπλέον, στα περισσότερα κράτη 
µέλη η σύσταση φορέων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την παροχή υπηρεσιών 
γενικού οικονοµικού συµφέροντος αποτελεί µια νέα καινοτόµο έννοια. Μια µη 
δεσµευτική πρωτοβουλία στον τοµέα αυτόν θα παρείχε την απαιτούµενη 
καθοδήγηση χωρίς να περιορίσει την καινοτοµία. Ακόµα, φαίνεται πως είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί γρήγορη απάντηση στις αβεβαιότητες που γίνονται 
αντιληπτές όσον αφορά τις ΘΣ∆ΙΤ.  

Γενικά, φαίνεται επί του παρόντος ότι µια ερµηνευτική ανακοίνωση ανταποκρίνεται 
καλύτερα στο αίτηµα αυτό από µια ολοκληρωµένη νοµοθετική πράξη. Ωστόσο, εάν 
η µελλοντική ανάλυση καταδείξει ότι – όπως και στην περίπτωση των συµβάσεων 
παραχώρησης – µια ερµηνευτική ανακοίνωση είναι ανεπαρκής για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, η έγκριση νοµοθετικής πρότασης 
εξακολουθεί να αποτελεί µια πιθανή εναλλακτική λύση. 

4.2. Περιεχόµενο µιας πιθανής ερµηνευτικής ανακοίνωσης µε θέµα τις 
θεσµοθετηµένες Σ∆ΙΤ 

Μια ερµηνευτική ανακοίνωση µε θέµα τις Σ∆ΙΤ και την κοινοτική νοµοθεσία περί 
δηµόσιων συµβάσεων θα πρέπει, πάνω απ’ όλα, να διασαφηνίσει πώς εφαρµόζονται 
οι κανόνες που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις (1) στη σύσταση φορέων µικτού 
κεφαλαίου οι οποίοι αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών γενικού (οικονοµικού) 
συµφέροντος, και (2) στη συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών στις υπάρχουσες κρατικές 
επιχειρήσεις που επιτελούν τέτοιο έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε 
µελλοντική ανακοίνωση θα πρέπει ειδικότερα να περιγράφει τρόπους σύστασης 
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Σ∆ΙΤ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επακόλουθη ανάθεση καθηκόντων 
συµβαδίζει µε το κοινοτικό δίκαιο13. 

Στο πλαίσιο των ΘΣ∆ΙΤ, η πράσινη βίβλος για τις Σ∆ΙΤ πραγµατεύτηκε τις 
ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις14. ∆όθηκε έµφαση στο γεγονός ότι, κατά κανόνα, το 
κοινοτικό δίκαιο περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης 
εφαρµόζεται όταν ένας αναθέτων οργανισµός αποφασίζει να αναθέσει την εκτέλεση 
ενός καθήκοντος σε τρίτον, δηλαδή σε πρόσωπο το οποίο νοµικώς διακρίνεται από 
τον οργανισµό αυτόν. Σύµφωνα µε την καθιερωµένη νοµολογία15 του ∆ικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η περίπτωση διαφέρει µόνον όταν 1) η τοπική αρχή 
ασκεί επί του εν λόγω προσώπου έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί επί των 
δικών της υπηρεσιών και 2) το πρόσωπο αυτό εκτελεί το ουσιώδες τµήµα των 
δραστηριοτήτων του µε την ή τις τοπικές αρχές που το ελέγχουν. Στην απόφαση που 
εξέδωσε στις 11 Ιανουαρίου 2005 για την υπόθεση Stadt Halle16 , το ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συµπλήρωσε τον ορισµό των «ενδοϋπηρεσιακών 
σχέσεων» δηλώνοντας ότι οι δηµόσιες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων όπως 
ορίζονται στις οδηγίες περί δηµόσιων συµβάσεων πρέπει – εφόσον πληρούνται οι 
υπόλοιπες προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους – πάντα να εφαρµόζονται όταν µια 
αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να συνάψει σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας µε εταιρεία που 
διακρίνεται νοµικά από αυτή, στο κεφάλαιο της οποίας έχει µερίδιο µαζί µε 
τουλάχιστον µία ιδιωτική επιχείρηση. 

Ειδικότερα, οι συντελεστές του δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των 
κυβερνήσεων ορισµένων κρατών µελών, ζήτησαν τη διεύρυνση της έννοιας των 
ενδοϋπηρεσιακών σχέσεων, η οποία κατά την άποψή τους ερµηνεύθηκε ιδιαίτερα 
στενά από το ∆ικαστήριο. Ωστόσο, δεν φαίνονται να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία 
που να καταδεικνύουν ότι θα µπορούσε να βελτιωθεί η ποιότητα των δηµόσιων 
υπηρεσιών ή ότι θα µπορούσαν να µειωθούν οι τιµές, εάν ανατεθούν στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις – µέσω ΘΣ∆ΙΤ – αποστολές δηµόσιας υπηρεσίας χωρίς προηγούµενη 
ανταγωνιστική διαδικασία ανάθεσης. Επιπλέον, δεν είναι σαφές πώς είναι δυνατόν η 
ευνοϊκή µεταχείριση των ΘΣ∆ΙΤ σε σχέση µε τους ιδιωτικούς ανταγωνιστές τους να 
συµµορφώνεται µε την υποχρέωση για ίση µεταχείριση που απορρέει από τη 
συνθήκη ΕΚ. 

Η συµβολή των ενδιαφερόµενων µερών στην πράσινη βίβλο για τις Σ∆ΙΤ, οι 
συζητήσεις µε αυτούς στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, καθώς και οι 
εµπειρίες που αποκοµίστηκαν από τις διαδικασίες στο πλαίσιο του άρθρου 226 της 
συνθήκης ΕΚ έδειξαν ότι απαιτείται επίσης διασαφήνιση για να καθοριστεί κατά 
πόσον το κοινοτικό δίκαιο εφαρµόζεται κατά την ανάθεση καθηκόντων σε 
δηµόσιους φορείς και ποιες µορφές συνεργασίας παραµένουν εκτός του πεδίου των 
διατάξεων περί εσωτερικής αγοράς. Πρόσφατα, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

                                                 
13 Ειδικότερα, µια τέτοια ανακοίνωση θα εξέταζε λεπτοµερέστερα τα θέµατα που προβάλλονται στις 

παραγράφους 58 έως 69 της πράσινης βίβλου για τις Σ∆ΙΤ. 
14 Παράγραφος 63 της πράσινης βίβλου για τις Σ∆ΙΤ. 
15 Απόφαση της 18ης Νοεµβρίου 1999 στην υπόθεση C-107/98 Teckal [1999] Συλλογή Νοµολογίας I-

08121, παράγραφος 50. 
16 Υπόθεση C-26/03 [2005], παράγραφος 52, δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή Νοµολογίας του 

∆ικαστηρίου. 
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Κοινοτήτων17 δήλωσε σαφώς ότι οι σχέσεις µεταξύ δηµόσιων αρχών, των δηµόσιων 
φορέων τους και, γενικότερα, µη-εµπορικών φορέων που διέπονται από το δηµόσιο 
δίκαιο δεν µπορούν εκ προοιµίου να εξαιρεθούν από τη νοµοθεσία περί δηµόσιων 
συµβάσεων. Είναι προφανές ότι περαιτέρω διασαφηνίσεις για το θέµα αυτό θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν µέρος µιας ερµηνευτικής ανακοίνωσης για τις ΘΣ∆ΙΤ. 

5. ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 

Πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω αναλύσεις σχετικά µε τα µέτρα που αναφέρονται 
στην παρούσα ανακοίνωση, ειδικότερα το νοµοθετικό µέσο για τις συµβάσεις 
παραχώρησης και το ερµηνευτικό έγγραφο για τις ΘΣ∆ΙΤ. Μέρος του έργου αυτού 
θα αποτελέσουν οι στοχοθετηµένες διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους 
παράγοντες.  

Προβλέπεται ότι το ερµηνευτικό έγγραφο για τις ΘΣ∆ΙΤ θα εκπονηθεί εντός του 
2006.  

Το 2006, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προβούν επίσης σε ενδελεχή ανάλυση του 
αντικτύπου µιας πιθανής νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τις συµβάσεις 
παραχώρησης. Η τελική απόφαση για τη λήψη ή όχι του µέτρου αυτού, καθώς και 
για την τελική µορφή που θα έχει, εξαρτάται από το αποτέλεσµα της εν λόγω 
αξιολόγησης του αντικτύπου. 

                                                 
17 Απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 2005 στην υπόθεση C-84/03 Επιτροπή κατά της Ισπανίας [2005], δεν 

έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου. 


