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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχώρησης
(2006/2043(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των 
συμβάσεων παραχώρησης (COM(2004)0327),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 5, παράγραφος 2 για την αρχή της επικουρικότητας και τα άρθρα 43 - 49 για την 
ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις αρχές της διαφάνειας, 
της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης που 
απορρέουν από αυτά,

– έχοντας υπόψη τις υφιστάμενες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της 15ης Οκτωβρίου 1985,

– έχοντας υπόψη το άρθρο I-5 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) είναι
διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων 
που εκτελούν έργα δημοσίου συμφέροντος,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει ορισμός των ΣΔΙΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και ότι το ισχύον κοινοτικό δίκαιο δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που θα 
συμπεριλάμβαναν όλες τις ποικίλες μορφές ΣΔΙΤ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ είναι συχνά περίπλοκες από νομική και
χρηματοοικονομική άποψη δομές που αποτελούν συνένωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την κοινή υλοποίηση έργων υποδομής ή την παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ δεν αποτελούν βήμα προς την ιδιωτικοποίηση 
καθηκόντων του δημοσίου τομέα,
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E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ κράτους και οικονομίας μπορεί να επιφέρει
αποτελέσματα συνέργειας, καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του
δημοσίου χρήματος και μπορεί σε καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας να αποτελέσει 
εναλλακτική λύση για την ιδιωτικοποίηση και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της 
διοίκησης με τη χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει η ιδιωτική οικονομία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ εμπίπτουν καταρχήν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την εσωτερική αγορά –κυρίως στις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης–
και υπόκεινται στις διατάξεις του παράγωγου δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ δεν πρέπει να περιορίζουν το δικαίωμα οργάνωσης σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, εφόσον αυτό είναι κατοχυρωμένο στα κράτη μέλη,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν μια δυνατή μορφή οργάνωσης της
εκπλήρωσης των καθηκόντων του δημοσίου και ότι το δημόσιο πρέπει να μπορεί και
μελλοντικά να αποφασίζει αν θα εκπληρώσει ένα έργο το ίδιο, με δικές του επιχειρήσεις ή
με τη βοήθεια τρίτων ιδιωτών,

Γενικές παρατηρήσεις

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο για τις
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων
συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, μια έκθεση για τη δημόσια διαβούλευση 
για αυτήν την Πράσινη Βίβλο και τέλος μια ανακοίνωση για τα ενδεχόμενα μέτρα 
παρακολούθησης στον τομέα των ΣΔΙΤ·

2. τάσσεται κατά της δημιουργίας ενός ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος για τις ΣΔΙΤ, θεωρεί
όμως αναγκαίες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στους τομείς των συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα (ΘΣΔΙΤ)·

3. τάσσεται υπέρ μεταβατικών προθεσμιών για τις υφιστάμενες συμβάσεις που συνήφθησαν
καλή τη πίστει με βάση την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη 
νομικής ασφάλειας·

4. θεωρεί καταρχήν απαραίτητη την εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων στην 
περίπτωση που πρέπει να επιλεγεί ένας ιδιώτης εταίρος·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας, που πρέπει να είναι δεδομένη κατά τη
χρησιμοποίηση δημοσίων πόρων και στην οποία πρέπει να συγκαταλέγεται και το 
δικαίωμα πρόσβασης των επιλεγέντων εντολοδόχων στις συμβάσεις και τους φακέλους·

6. θεωρεί ότι οι διαφανείς κανόνες ανάθεσης είναι προς όφελος του πολίτη, του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της προστασίας από τη διαφθορά·
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7. συνιστά να προβλεφθεί για την περίπτωση των ΣΔΙΤ δεσμευτική υποχρέωση λογοδοσίας
απέναντι στον πολίτη προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και 
ποιοτικές προδιαγραφές·

8. συνιστά στα κράτη μέλη να διευκολύνουν το έργο του δημοσίου με τυποποιημένες
συμβάσεις και να εντατικοποιήσουν την εκπαίδευση των φορέων λήψης αποφάσεων που 
πρέπει να επιλέγουν τους ιδιωτικούς εταίρους για τις ΣΔΙΤ·

9. περιμένει από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα 
και με ευαισθησία οι επιπτώσεις στους εργαζομένους σε τοπικό επίπεδο·

10. τάσσεται εναντίον της σύστασης ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τις ΣΔΙΤ, αλλά 
επιδοκιμάζει άλλες μορφές ανταλλαγής εμπειριών, όπως για παράδειγμα η δικτύωση 
εθνικών και περιφερειακών κέντρων αρμοδιοτήτων των ΣΔΙΤ·

11. εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή επέλεξε τη μορφή της ανακοίνωσης για την
ανάθεση συμβάσεων κάτω των οριακών τιμών και θεωρεί ότι αντί αυτού απαιτείται 
συναπόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου·

Οι ΣΔΙΤ ως δημόσιες συμβάσεις

12. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η επιλογή του ιδιωτικού εταίρου κατά την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων ή υπηρεσιών καθορίζεται βασικά από τις οδηγίες 
για τις δημόσιες συμβάσεις·

13. θεωρεί ότι η δημόσια υπηρεσία πρέπει να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ανοιχτής και 
κλειστής διαδικασίας·

14. θεωρεί ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση πρέπει να περιορίζεται για λόγους διαφάνειας
σε εκείνες τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων το 
είδος και η έκταση των εργασιών·

15. θεωρεί σωστό για λόγους διαφάνειας να γίνεται καταρχήν η ανάθεση συμβάσεων μέσω
ανταγωνιστικού διαλόγου και καλεί την Επιτροπή να συγκεκριμενοποιήσει την
προβλεπόμενη προϋπόθεση εφαρμογής της «νομικής και οικονομικής πολυπλοκότητας»· 
θεωρεί ότι πρέπει να αποκλειστεί η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από έναν 
εκ των συμμετεχόντων στην εν λόγω διαδικασία·

Οι ΣΔΙΤ ως συμβάσεις παραχώρησης

16. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή θέλει να προβεί μετά τη διεξαγωγή διεξοδικής
αξιολόγησης επιπτώσεων σε νομοθετικές δραστηριότητες σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης· θεωρεί ότι έτσι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη 
έλλειψη νομικής ασφάλειας και να ενισχυθεί γενικότερα ο ανταγωνισμός·



PE 376.736v01-00 6/14 PR\626826EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

17. αναμένει να περιλαμβάνει η ενδεχόμενη νομοθεσία έναν σαφή ορισμό των συμβάσεων 
παραχώρησης και τη διάκρισή τους από τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και να θεσπίζει 
αντικειμενικά ελέγξιμα κριτήρια επιλογής·

18. θεωρεί ότι οι συμβάσεις παραχώρησης πρέπει να έχουν βραχεία διάρκεια για να μην 
αποκλείονται χωρίς λόγο για πολύ καιρό οι ανταγωνιστές από τον ανταγωνισμό·

19. θεωρεί ότι και στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης, ο ανταγωνιστικός διάλογος
είναι η κατάλληλη διαδικασία ανάθεσης, η ευελιξία της οποίας κατά κανόνα 
ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο χαρακτήρα των συμβάσεων παραχώρησης χωρίς να 
θέτει υπό αμφισβήτηση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
αναλογικότητας·

20. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει αν πρέπει να δημιουργηθούν ενιαίοι 
κανόνες ανάθεσης για όλες τις ΣΔΙΤ σε συμβατική βάση, ανεξάρτητα από τον
χαρακτηρισμό της εκάστοτε ΣΔΙΤ ως δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης·

ΘΣΔΙΤ και ενδοϋπηρεσιακές συμβάσεις

21. υποστηρίζει την επιδίωξη της Επιτροπής να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ΘΣΔΙΤ 
ενόψει της φανερής νομικής ανασφάλειας που επικρατεί·

22. δεν θεωρεί ωστόσο ότι μια ερμηνευτική ανακοίνωση συνιστά το κατάλληλο μέσον, αλλά 
εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η συναπόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου·

23. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αντί αυτού μια νομοθετική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο 
της οποίας θα δοθούν συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις για τις υφιστάμενες οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τις ΘΣΔΙΤ και τις ενδοϋπηρεσιακές συμβάσεις·

24. θεωρεί αναγκαίο ενόψει της επιταγής της διαφάνειας και την απαγόρευσης των
διακρίσεων, να εφαρμόζεται στη σύσταση μιας νέας ΘΣΔΙΤ το δίκαιο των δημοσίων
συμβάσεων, εφόσον η σύσταση αυτή συνδέεται με τη μεταβίβαση δημόσιας σύμβασης, 
σύμβασης παραχώρησης ή άλλων καθηκόντων του δημοσίου σε μία ιδιωτική επιχείρηση· 
θεωρεί ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει κατά τη σύσταση μιας ΘΣΔΙΤ με την πώληση 
μεριδίων δημόσιας επιχείρησης·

25. κατανοεί δεδομένης της έκτασης της νομολογίας τη γενική έλλειψη νομικής ασφάλειας 
κατά την εφαρμογή των κριτηρίων ενδοϋπηρεσιακών συμβάσεων και καλεί για τον λόγο 
αυτόν την Επιτροπή να αναπτύξει κριτήρια που θα δίνουν στις κοινότητες περιθώρια 
λήψης αποφάσεων·

26. θεωρεί ότι εάν η πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ίδρυση μικτής
επιχείρησης ήταν ακριβής και εκτενής, δεν απαιτείται δεύτερη πρόσκληση υποβολής 
προσφορών·
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Συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων

27 επικροτεί καταρχάς, δεδομένου του δικαιώματος οργάνωσης σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο και της αποτελεσματικής διοικητικής δράσης, τις μορφές συνεργασίας σε επίπεδο
κοινοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, και αποτελέσματα συνέργειας·

28. θεωρεί απαράδεκτη την έλλειψη νομικής ασφάλειας στον εν λόγω τομέα, η οποία
προκλήθηκε κυρίως από την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την υπόθεση C-84/03 (Επιτροπή κατά Ισπανίας), και απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή 
να δραστηριοποιηθεί σε νομοθετικό επίπεδο·

29. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ μορφών
διακοινοτικής συνεργασίας που δεν διέπονται από το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
και μορφών διακοινοτικής συνεργασίας που είναι σημαντικές για την εσωτερική αγορά·
θεωρεί ότι ένα ενδεχόμενο κριτήριο θα μπορούσε να είναι η γεωγραφική εμβέλεια ή θα 
μπορούσε να προβλεφθεί μια ρήτρα de minimis όπως εκείνη του δικαίου του 
ανταγωνισμού·

30. απορρίπτει την εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων στις περιπτώσεις που οι
κοινότητες θέλουν να εκπληρώσουν μαζί με άλλες κοινότητες έργα εντός της ακτίνας 
δράσης τους χωρίς να προσφέρουν σε τρίτους στην αγορά την δυνατότητα παροχής των 
σχετικών υπηρεσιών·

31. θεωρεί ακατάλληλη σε αυτό το πλαίσιο τη διάκριση μεταξύ εκχώρησης και εντολής και 
απορρίπτει και στις δύο αυτές περιπτώσεις την εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων·

32. θεωρεί, ωστόσο, την εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων πάντοτε
απαραίτητη όταν προσφέρονται στην αγορά υπηρεσίες στο πλαίσιο της διακοινοτικής 
συνεργασίας ως ιδιωτικές ή όταν διεκπεραιώνονται έργα του δημοσίου από ιδιώτες ή από 
άλλες κοινότητες εκτός του πλαισίου της διακοινοτικής συνεργασίας·

o
o o

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικές παρατηρήσεις

Τα τελευταία χρόνια, οι ΣΔΙΤ γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα 
πρότυπά τους όμως διαφέρουν σημαντικά στα διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με το εκάστοτε 
εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και τους τομείς εφαρμογής τους. Εφόσον σήμερα δεν υπάρχει σε 
κοινοτικό επίπεδο ενιαίος ορισμός για τις ΣΔΙΤ, ο όρος αυτός αποτελεί μια γενική περιγραφή 
συμφωνιών μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι συμφωνίες αυτές
αφορούν μέτρα για δημόσιες υποδομές ή δημόσιες υπηρεσίες. Όταν οι ΣΔΙΤ εφαρμόζονται 
σωστά, συνεπάγονται κατά κανόνα μικρότερες δαπάνες κύκλου ζωής, καλύτερη κατανομή 
του κινδύνου, ταχύτερη εκτέλεση των δημοσίων έργων και υπηρεσιών, βελτίωση της 
ποιότητας και εξοικονόμηση χρημάτων.

Κατόπιν μιας προσεκτικότερης εξέτασης διαπιστώνεται ότι το επίπεδο ανάπτυξης των ΣΔΙΤ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος. Εν γένει, μπορεί κανείς 
να διακρίνει τρεις ομάδες κρατών μελών: μία κορυφαία, που την αποτελούν το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ιταλία, μία μεσαία και μία ομάδα κρατών 
με περιορισμένη πείρα στον εν λόγω τομέα. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα εξαιτίας των ιδιαίτερων οικονομικών και πολιτικών 
χαρακτηριστικών τους. Στις χώρες αυτές, οι ΣΔΙΤ διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών.

Η προαναφερθείσα κορυφαία ομάδα κρατών μελών χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πείρα της 
σε διάφορους τομείς, από τα μέτρα υποδομής στον σιδηροδρομικό και οδικό τομέα έως τα 
έργα που αφορούν το υγειονομικό, το εκπαιδευτικό και το σωφρονιστικό σύστημα. 
Επιπροσθέτως, αυτά τα κράτη έχουν συχνά σαφή εικόνα των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων των ΣΔΙΤ σε επιμέρους τομείς. Δεν είναι σπάνια η ύπαρξη ειδικών νόμων σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και έχουν αναπτυχθεί ειδικές μέθοδοι αξιολόγησης για την 
εκτίμηση της επιτυχίας. Άλλα κράτη. όπως η Ιρλανδία, έχουν συστήσει ειδικά διοικητικά 
τμήματα για την ανάπτυξη και συγκέντρωση της πείρας που αποκτάται σχετικά με τις ΣΔΙΤ.

Ιδίως από τις εμπειρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί
πρωτοπόρο κράτος ως προς τη χρησιμοποίηση των ΣΔΙΤ, αλλά και σε άλλες χώρες, μπορούν 
να συναχθούν τα ακόλουθα προσωρινά συμπεράσματα:

- Ορισμένοι τομείς φαίνονται καταλληλότεροι για την εφαρμογή προτύπων ΣΔΙΤ από 
άλλους. Τα έργα υποδομής στον σιδηροδρομικό και οδικό τομέα προσέφεραν κατά 
κανόνα μετρήσιμη προστιθέμενη αξία. Πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν 
μπορούν να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα και στους τομείς της υγείας και της 
παιδείας, καθώς και σε άλλους τομείς. Αφού οι συμβάσεις ισχύουν εδώ και λίγο 
καιρό, δεν μπορεί εν προκειμένω να γίνει ακόμα οριστική αξιολόγηση. Τομείς που 
χαρακτηρίζονται από ταχείες τεχνολογικές μεταβολές, όπως ο τομέας της τεχνολογίας 
των πληροφοριών, πάντως, δεν φαίνονται κατάλληλοι για ΣΔΙΤ. Είναι σχεδόν 
αδύνατο να οριστούν για σχετικά μεγάλα διαστήματα αξιόπιστες ποιοτικές 
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προδιαγραφές χωρίς αυτό να εμποδίσει τις ενδεχόμενες καινοτομίες και τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών.

- Σημαντική φαίνεται η σωστή επιλογή των παραμέτρων μέτρησης της σχέσης κόστους-
ωφελείας μιας ΣΔΙΤ.

- Καθίσταται φανερό ότι πολλές φορές οι ΣΔΙΤ υπερέχουν της κλασικής ανάθεσης 
έργων κατά τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής, αλλά παρουσιάζουν εν μέρει 
σοβαρές δυσκολίες κατά τη φάση λειτουργίας.

- Πέραν τούτου, χρειάζονται βελτιωμένα μέσα αποτελεσματικού ελέγχου και άσκησης 
επιρροής επί του ιδιωτικού τομέα ως προς την εκτέλεση. Σε αυτά συγκαταλέγονται 
και αξιόπιστες κυρώσεις όπως για παράδειγμα ρήτρες μείωσης της αμοιβής ή 
καταγγελίας της σύμβασης.

- Τέλος, οι εθνικές πολιτικές τοποθετήσεις και οι υφιστάμενες αρμοδιότητες 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανάπτυξη και την επιτυχία των ΣΔΙΤ. Η 
δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και η 
βελτίωση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον 
δημόσιο τομέα προφανώς θα οδηγήσουν μελλοντικά σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Σε 
πολλά μέρη θα αποδειχθεί απαραίτητη μια αλλαγή νοοτροπίας της δημόσιας 
διοίκησης.

Συνοψίζοντας πρέπει να διαπιστώσουμε πως οι ΣΔΙΤ δεν αποτελούν πανάκεια. Ο σχεδιασμός 
των ΣΔΙΤ είναι δύσκολος, το ίδιο και η διεξαγωγή και η λειτουργία τους. Απαιτούν πολύ 
χρόνο για να επιφέρουν ορατά αποτελέσματα και έτσι είναι ακόμα πιο σημαντικό να έχει 
ελεγχθεί διεξοδικά εκ των προτέρων αν το δημόσιο πρέπει να συνάψει μια ΣΔΙΤ και πώς 
πρέπει να τη διαμορφώσει.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει καταρχάς να επικεντρωθούν στη βελτίωση των διοικητικών τους 
ικανοτήτων και των μεθόδων αξιολόγησής τους αντί να επεκτείνουν την εφαρμογή των ΣΔΙΤ 
σε άλλους τομείς. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι των ΣΔΙΤ θα βρίσκονται στην 
πλευρά που μπορεί να τους αντιμετωπίσει καλύτερα και ότι θα αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 
τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Με μια διαφορετική προσέγγιση, 
ο δημόσιος τομέας θα διέτρεχε κίνδυνο να συνάψει ΣΔΙΤ με εσφαλμένα κίνητρα όπως π.χ. 
μια βραχυπρόθεσμη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης σε βάρος μιας 
μακροπρόθεσμης οικονομικής ισχύος.

Αναφορικά με το σημερινό νομικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, πρέπει να σημειωθεί ότι στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο δεν περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις ούτε για την επιλογή του ιδιωτικού 
εταίρου ούτε για τη φάση εφαρμογής. Για την επιλογή του εταίρου ισχύουν οι γενικές αρχές 
της Συνθήκης ΕΚ και οι υφιστάμενες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Βάσει της
Συνθήκης ΕΚ, όλες οι συμβάσεις ανάθεσης έργου από δημόσια αρχή διέπονται από τις 
γενικές αρχές της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των άρθρων 43-49 της 
Συνθήκης ΕΚ. Επομένως, οι ΣΔΙΤ πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για διαφάνεια, 
ίση μεταχείριση, αναλογικότητα και αμοιβαία αναγνώριση. Επιπροσθέτως, οι ΣΔΙΤ που 
πρέπει να αξιολογούνται ως δημόσιες συμβάσεις πρέπει να εφαρμόζουν τις γενικές οδηγίες
για τις δημόσιες συμβάσεις. Για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων ισχύουν ορισμένες 
ειδικές διατάξεις, ενώ το παράγωγο δίκαιο δεν καλύπτει μέχρι σήμερα τις συμβάσεις
παραχώρησης υπηρεσιών. Για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ ισχύει η εθνική νομοθεσία, που 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ανώτερους κανόνες της Συνθήκης ΕΚ.
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Εξαιτίας της έλλειψης ενιαίου νομικού πλαισίου για τις ΣΔΙΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της 
ανομοιογένειας των εθνικών νόμων, τίθεται το ερώτημα αν χρειάζονται ενιαίοι κανόνες για 
να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγόντων 
της αγοράς. Κατά τη διαβούλευση που ακολούθησε την Πράσινη Βίβλο, μια μικρή 
πλειονότητα των συμμετεχόντων τάχθηκε εναντίον μιας οριζόντιας ρύθμισης για τις ΣΔΙΤ, 
ενώ τάχθηκε υπέρ πρωτοβουλιών για τις συμβάσεις παραχώρησης και τις ΘΣΔΙΤ, χωρίς 
ωστόσο να υπάρξει συμφωνία για τη μορφή τους.

Οι ΣΔΙΤ συνιστούν κατά βάση μια μορφή ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Παρόλα αυτά 
δημιουργήθηκε, κυρίως εξαιτίας της διευρυνόμενης νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, μια κατάσταση έλλειψης νομικής ασφάλειας η οποία πρέπει να ξεκαθαριστεί. 
Για να γίνει αυτό, απαιτούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Επίσης, πρέπει να 
εξεταστεί προσεκτικά σε ποιους τομείς είναι δυνατόν να ενοποιηθούν οι κανόνες χωρίς να 
εξαλείψουν σημαντικές διαφορές. Η νομοθετική διαδικασία πρέπει καταρχήν να 
αντιμετωπιστεί με προσοχή διότι πολλές φορές οι ΣΔΙΤ είναι πολύ περίπλοκες συμβάσεις που 
μπορούν να παραμείνουν ελκυστικές μόνο εάν υπάρχουν ευέλικτες ρυθμίσεις.

Ως προς το είδος των μέτρων, πρέπει να προτιμηθούν τα νομοθετικά μέτρα και όχι οι 
ανακοινώσεις. Μολονότι είναι κατανοητοί οι ενδοιασμοί της Επιτροπής σχετικά με το ότι οι 
οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις εκδόθηκαν μόλις πριν από δύο χρόνια και δεν έχουν 
ακόμα μεταφερθεί σε πολλά κράτη, η σημασία του θέματος που πρέπει να ρυθμιστεί, καθιστά 
απαραίτητη τη συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η 
δημιουργία ενδοτικού δικαίου απορρίπτεται κατηγορηματικά. Επιπροσθέτως, οι ερμηνευτικές 
ανακοινώσεις δεν θα επιφέρουν την επιθυμητή νομική σαφήνεια, αλλά, αντίθετα, θα 
οδηγήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από πλευράς οικονομικής διακυβέρνησης, η σαφής θέση πρέπει να είναι ότι σε κάθε 
περίπτωση επιλογής ιδιωτικού εταίρου, πρέπει να επιλέγονται διαφανείς διαδικασίες. Ο λόγος 
είναι, πέρα από την επιταγή της διαφάνειας και του δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των 
παραγόντων της αγοράς, ότι η ιδιωτική οικονομία και το δημόσιο έχουν κατά βάση
διαφορετικά συμφέροντα. Η κατάσταση πρέπει, αντίθετα, να αξιολογηθεί διαφορετικά ως 
προς τη διακοινοτική συνεργασία, που είναι έκφραση του δικαιώματος οργάνωσης σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο. Εφόσον τα προβλήματα διαφέρουν ανάλογα με το θέμα που 
αφορούν οι ΣΔΙΤ, θα πρέπει μελλοντικά να αντιμετωπίζονται χωριστά.

Οι ΣΔΙΤ ως δημόσιες συμβάσεις

Ως προς τις ΣΔΙΤ που πρέπει να χαρακτηριστούν δημόσιες συμβάσεις, το θέμα είναι κυρίως η 
εφαρμογή της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι μια νέα 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων, επιπλέον των γνωστών διαδικασιών της ανοιχτής και 
κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για ανάθεση συμβάσεων άνω 
της οριακής τιμής. Η διαδικασία συνδυάζει στοιχεία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Είναι επικουρική της ανοιχτής και κλειστής 
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διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα έχει προτεραιότητα έναντι της διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση.
Η σύναψη συμβάσεων στον ανταγωνιστικό διάλογο μπορεί να προβλεφθεί από τα κράτη 
μέλη σε εξαιρετικά περίπλοκες περιπτώσεις. Δυσκολίες παρουσιάζει ο ακριβέστερος ορισμός 
της έννοιας της «ιδιαίτερης πολυπλοκότητας», που υποτίθεται ότι υπάρχει όταν η αναθέτουσα 
δημόσια αρχή

- δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει τα τεχνικά μέσα που μπορούν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες και στους στόχους της ή/και

- δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει τις νομικές ή/και χρηματοοικονομικές 
ρυθμίσεις ενός σχεδίου.

Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα αν είναι κανονικά δεδομένη η ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στις
ΣΔΙΤ. Ως προς αυτό, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ΣΔΙΤ είναι μεν συχνά ιδιαίτερα 
πολύπλοκες, αυτό όμως δεν συμβαίνει οπωσδήποτε σε όλες τις περιπτώσεις και για τον λόγο 
αυτόν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση κατά περίπτωση. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι 
για τη σύναψη συμβάσεων στον τομέα των ΣΔΙΤ είναι καταρχήν προτιμητέα η διαδικασία 
του ανταγωνιστικού διαλόγου, διότι συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της κλειστής διαδικασίας 
και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Χάρη στην ευελιξία της καθιστά δυνατή την 
επεξεργασία των βέλτιστων λύσεων με μεγάλη πίεση ανταγωνισμού. Παρουσιάζει βέβαια τα 
μειονεκτήματα της πολυπλοκότητας και του κόστους για όλους τους συμμετέχοντες, τα οποία 
όμως αντισταθμίζονται από τη μεγαλύτερη διαφάνεια σε σύγκριση με τη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση. Ως εκ τούτου, περιορίζεται ο κίνδυνος συμπεριφορών που δεν συνάδουν 
στον ανταγωνισμό. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της διαδικασίας, η Επιτροπή πρέπει 
να συγκεκριμενοποιήσει τον όρο της «νομικής και οικονομικής πολυπλοκότητας».

Οι ΣΔΙΤ ως συμβάσεις παραχώρησης

Ένα από τα κύρια σημεία της σημερινής συζήτησης για το θέμα των ΣΔΙΤ αφορά το εάν 
πρέπει να δημιουργηθεί ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο για τις συμβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών και εάν ναι, αν θα πρέπει να είναι ξεχωριστή ή μπορεί να συνδυαστεί με τις 
δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή εξέδωσε ήδη πριν από μερικά χρόνια ερμηνευτική 
ανακοίνωση σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο. Βάσει του 
αποτελέσματος της διαβούλευσης, η Επιτροπή αποφάσισε να διεξαγάγει αρχικά εκτίμηση 
επιπτώσεων πριν αποφασίσει εάν θα δημοσιεύσει περαιτέρω ερμηνευτική ανακοίνωση ή 
πρόταση οδηγίας. Η προσέγγιση αυτή είναι αξιέπαινη.

Το γεγονός ότι στον τομέα αυτόν δεν υπάρχει υποχρέωση εναρμόνισης των νομικών 
διατάξεων, καθώς και το ότι η μειονότητα των κρατών μελών θέλει να θεσπίσει κανόνες για 
τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, αποτελούν εμπόδιο για το άνοιγμα των αντίστοιχων 
αγορών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η κατάσταση αυτή δεν ενέχει μόνο τον κίνδυνο 
απώλειας ως προς τον ανταγωνισμό, αλλά οδηγεί επίσης σε προβλήματα έλλειψης νομικής 
ασφάλειας που οφείλονται κατά πρώτο λόγο στις δυσκολίες οριοθέτησης, αφού στις 
πολύπλοκες ΣΔΙΤ δεν είναι πάντα εύκολο να διαπιστωθεί αν πρόκειται για παραχώρηση 
υπηρεσιών ή για παροχή υπηρεσιών.
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Συνεπώς, το καθοριστικό πλεονέκτημα μιας νομικής ρύθμισης της διαδικασίας ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης έγκειται στην νομική ασφάλεια που προσφέρει σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Και η νομική ασφάλεια σημαίνει επενδυτική ασφάλεια, η οποία με τη σειρά της έχει 
επίσης θετική επίδραση στον ανταγωνισμό. Μια νομοθετική ρύθμιση για τις συμβάσεις 
παραχώρησης θα πρέπει να θεσπίζει μία συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης που θα λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της μορφής νομοθεσίας. Αυτό θα καθιστούσε σαφές ότι οι 
αρχές δεν μπορούν να συνάψουν σύμβαση παραχώρησης με μια επιχείρηση χωρίς 
ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής. Κατά κανόνα, ένας τέτοιος ανταγωνισμός έχει ως 
αποτέλεσμα – προς το συμφέρον των καταναλωτών – χαμηλότερες τιμές με την ίδια ή και 
ακόμα καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Όσο όμως δεν καλύπτεται η ανάγκη νομοθετικής 
ρύθμισης, παραμένει η υποψία ότι οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών χρησιμεύουν ως 
«διαφυγή από το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων».

Θεσμοθετημένες ΣΔΙΤ (ΘΣΔΙΤ) και ενδοϋπηρεσιακές συμβάσεις

Οι ΘΣΔΙΤ είναι κοινοί φορείς που περιλαμβάνουν εταίρους του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα. Αποστολή τους είναι η διάθεση ή παροχή μιας υπηρεσίας προς όφελος του κοινού, 
συνήθως στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Οι θεσμοθετημένες ΣΔΙΤ μπορούν να 
προκύψουν από την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης μικτού κεφαλαίου, αλλά και όταν ένας 
ιδιωτικός εταίρος αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας πρώην δημόσιας επιχείρησης, συγκεκριμένα 
με την τροποποίηση της μετοχικής σύνθεσης ενός δημόσιου φορέα.

Εδώ τίθεται το ερώτημα αν αυτές οι δύο διαδικασίες – η σύσταση νέας επιχείρησης και η 
τροποποίηση της μετοχικής σύνθεσης – είναι νομικά σημαντικές από τη σκοπιά του δικαίου
των δημοσίων συμβάσεων. Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο ιδιωτικός εταίρος μιας τέτοιας 
επιχείρησης πρέπει να επιλεγεί, υπό το πρίσμα των καθηκόντων που θα αναλάβει, με τρόπο 
που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τη μη διάκριση, και μάλιστα ανεξάρτητα από τη 
συγκεκριμένη μορφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις ή τη 
Συνθήκη ΕΚ. Η άποψη της Επιτροπής πρέπει να υιοθετηθεί, διότι ο δίκαιος ανταγωνισμός 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την επιλογή του ιδιωτικού εταίρου βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων. Μετά την επιλογή του ιδιωτικού εταίρου μιας επιχείρησης μικτού κεφαλαίου, οι 
περαιτέρω σχετικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών θα σήμαιναν απλά περιττό 
γραφειοκρατικό κόστος. Επομένως, πρέπει να αποφεύγονται οι διπλές προσκλήσεις υποβολής
προσφορών.

Στην παραπάνω θεματολογία εντάσσεται και το ερώτημα αν η σύναψη δημόσιας σύμβασης ή 
σύμβασης παραχώρησης με επιχείρηση μικτού κεφαλαίου καθιστά αναγκαία την πρόσκληση
υποβολής προσφορών (η επονομαζόμενη προβληματική των ενδοϋπηρεσιακών συμβάσεων).
Εδώ θεσπίστηκαν καθοριστικά κριτήρια με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για 
τις υποθέσεις Teckal και Stadt Halle.

Βάσει της νομολογίας της υπόθεσης Teckal, η συμμετοχή της αναθέτουσας αρχής σε 
επιχειρήσεις μικτού κεφαλαίου δεν δικαιολογεί εξαίρεση από τις αρχές που διέπουν την 
ανάθεση. Το καθοριστικό είναι η ανάθεση σε πρόσωπο το οποίο νομικώς διακρίνεται από την 
επιχείρηση αυτή. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η εξαίρεση από το δίκαιο των
δημοσίων συμβάσεων αναγνωρίζεται όταν η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί της επιχείρησης 
μικτού κεφαλαίου έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί επί της δικής της υπηρεσίας και 
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όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί το ουσιώδες τμήμα της δραστηριότητάς της για τη δημόσια 
υπηρεσία. Τα δύο αυτά κριτήρια πρέπει να πληρούνται σωρευτικά προκειμένου να μπορεί να 
γίνει εξομοίωση με ενδοϋπηρεσιακούς φορείς του αναθέτοντος οργανισμού. Η νομολογία της
υπόθεσης Stadt Halle οδήγησε σε μία περαιτέρω διασαφήνιση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφάσισε ότι η αναθέτουσα δημόσια αρχή μπορεί να προβεί σε ανάθεση σε επιχείρηση 
ιδιοκτησίας της χωρίς να δεσμεύεται από τις διατάξεις για την ανάθεση μόνο εφόσον διαθέτει 
ολόκληρο το κεφάλαιο της επιχείρησης, δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει η παραμικρή ιδιωτική 
συμμετοχή στην επιχείρηση. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μόνο τότε ασκεί η 
αναθέτουσα αρχή έλεγχο επί της επιχείρησης ανάλογο προς εκείνον που ασκεί επί δικής της
υπηρεσίας.

Η νομολογία αυτή πρέπει καταρχήν να υιοθετηθεί για δύο λόγους: αφενός, η επένδυση 
ιδιωτικού κεφαλαίου σε μια επιχείρηση βασίζεται σε συλλογισμούς που σχετίζονται με 
ιδιωτικά συμφέροντα και ως εκ τούτου επιδιώκει άλλους σκοπούς από εκείνους του δημοσίου 
συμφέροντος και, αφετέρου, η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε επιχείρηση μικτού κεφαλαίου 
χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών θα λειτουργούσε αρνητικά ως προς τον στόχο ενός 
γνήσιου ανταγωνισμού και την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. Μια τέτοια 
διαδικασία θα προσέφερε πλεονέκτημα σε όποια ιδιωτική επιχείρηση συμμετέχει στο 
κεφάλαιο της επιχείρησης μικτού κεφαλαίου έναντι των ανταγωνιστών της.

Διακοινοτική συνεργασία

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Ιανουαρίου 2005 
(Επιτροπή κατά Ισπανίας), οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης δεν μπορούν γενικά να εξαιρεθούν από το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ισχύει πάντοτε όταν δύο χωριστά νομικά πρόσωπα 
συνάπτουν σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας. Επομένως, δεν έχει σημασία το καθεστώς των 
προσώπων που συμμετέχουν και μπορεί να πρόκειται και για οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Η απόφαση αυτή πυροδότησε συζήτηση μεταξύ των κοινοτήτων στην 
Ευρώπη σχετικά με το ερώτημα αν και σε ποιες περιπτώσεις τα είδη της διακοινοτικής 
συνεργασίας διέπονται από το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα πρέπει να έχει ως αφετηρία τον ορισμό του κοινωνικού 
συνόλου. Χαρακτηριστικό του νομικού συστήματος της Ευρώπης και των κρατών μελών 
είναι η διάκριση μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Ενώ η κοινωνία, στην οποία συγκαταλέγεται 
και ο τομέας της οικονομίας, έχει ως χαρακτηριστικά την ελευθερία, την αυτονομία του 
ατόμου και της αγοράς, αντίθετα, το κράτος και οι υποδιαιρέσεις του θεωρούνται μία 
οργανωμένη μονάδα εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Η ιδιαιτερότητα ενός κράτους με 
ομοσπονδιακή δομή είναι ότι οι υποδιαιρέσεις του αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα 
διαφορετικά από το κράτος ως σύνολο, ενώ παραμένουν μέρος του κράτους στο πλαίσιο της 
διάκρισής του από την κοινωνία. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους φορέων 
εξουσίας ανήκουν ως συμβάσεις δημοσίου δικαίου στην οργάνωση της εθνικής διοίκησης και 
πρέπει. ως εκ τούτου. να διακρίνονται με αυστηρότητα από τις επονομαζόμενες εξαρτημένες 
συμβάσεις μεταξύ διοίκησης και πολιτών.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η διακοινοτική συνεργασία είναι καταρχήν μια συμφωνία που αφορά 
αρμοδιότητα εντός ενός διοικητικού οργανισμού ενός κράτους μέλους. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνονται «εσωτερικές ανακατατάξεις των κρατικών εξουσιών».
Επομένως οι μεταβιβάσεις καθηκόντων μεταξύ κοινοτήτων δεν είναι διαδικασίες σύμβασης,
αλλά εσωτερικά κρατικά οργανωτικά μέτρα· ένα έργο μεταβιβάζεται σε μία άλλη υπηρεσία 
εντός του κράτους. Βάσει της αρχής της περιορισμένης απονομής αρμοδιότητας, η ΕΕ δεν 
διαθέτει αρμοδιότητα στον τομέα αυτόν. Αντίθετα, ο οργανισμός της εθνικής διοίκησης 
εξαιρείται βάσει της αρχής της διαδικαστικής και οργανωτικής αυτονομίας της ΕΕ και 
επ’ αυτού συμφωνεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν θεωρηθεί ότι αυτές οι περιπτώσεις 
αναδιοργάνωσης της κατανομής καθηκόντων στο πλαίσιο της γενικής κρατικής οργάνωσης 
υπάγονται όντως στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, αυτό θα αποτελούσε μια έμμεση 
υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση. Όμως δεν μπορεί να είναι αυτή η πρόθεση, διότι το κράτος 
είναι βασικά ελεύθερο να αποφασίζει αν θέλει να προσφέρει υπηρεσίες το ίδιο ή να τις 
αναθέσει σε τρίτους στην αγορά. Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων είναι παράγωγο δίκαιο 
των ιδιωτικοποιήσεων. Εκτός αυτού, μια τέτοια άποψη είναι αντίθετη με το άρθρο 295 της 
Συνθήκης ΕΚ, βάσει του οποίου το καθεστώς ιδιοκτησίας των κρατών μελών δεν θίγεται από 
τη Συνθήκη ΕΚ.

Το δικαίωμα εξουσίας των κοινοτήτων είναι εγγυημένο τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Από ευρωπαϊκή σκοπιά απορρέει αφενός από την ιδέα της 
επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ και αφετέρου από τα άρθρα 2 και 
4 του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας. Και η Συνθήκη για τη θέσπιση
Συντάγματος της Ευρώπης αναγνωρίζει ρητά την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και 
τις σχετικές κρατικές δομές στο άρθρο Ι-5, όπου αναφέρεται ότι η Ένωση σέβεται την εθνική 
ταυτότητα των κρατών μελών που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική 
τους δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να εξαιρείται εξ ορισμού από το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
κάθε συμφωνία μεταξύ φορέων εξουσίας. Αντίθετα, χρειάζεται ένας διαχωρισμός μεταξύ των 
καθαρά διοικητικών και οργανωτικών μέτρων και των συμβάσεων μεταξύ διοικητικών 
οργανισμών, στις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Επίσης, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Ιανουαρίου 2005 για τις 
συμφωνίες συνεργασίας στην Ισπανία δεν υποχρεώνει σε μια διαφορετική εκτίμηση, αλλά 
απλώς αναφέρει ότι οι συμφωνίες εντός της κρατικής δομής δεν μπορούν να εξαιρεθούν 
συλλογικά και γενικά από το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Με βάση τη θεώρηση που παρουσιάστηκε, η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει κριτήρια με
στόχο να αρθεί η υφιστάμενη έλλειψη νομικής ασφάλειας.


