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ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
COM(2011)0897 ΤΕΛΙΚΟ - COD(2011)0437

Σήμερα, η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων υπόκειται μόνο στις βασικές διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών καλύπτονται 
μόνο από τις γενικές αρχές της ΣΛΕΕ (οικονομικές ελευθερίες, μη εφαρμογή διακρίσεων, 
διαφάνεια, ίση μεταχείριση, αναλογικότητα, αμοιβαία αναγνώριση). Η παρούσα πρόταση
συμβαδίζει με την τρέχουσα αναθεώρηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί 
δημοσίων συμβάσεων. Θα οδηγήσει στην έγκριση ενός χωριστού νομικού κειμένου, που θα 
ρυθμίζει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών στον κλασικό τομέα 
και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης της παρούσας πρότασης, το ανά χείρας έγγραφο
αποσκοπεί στο να προσδιορίσει την προστιθέμενη αξία αυτής της πρωτοβουλίας, το είδος των 
αναγκαίων ενεργειών και τα βασικά ζητήματα που το σχέδιο έκθεσης θα πρέπει να καλύψει. 

1. Ποιά προστιθέμενη αξία ;

Ο εισηγητής σας είναι πεπεισμένος για την προστιθέμενη αξία αυτής της πρωτοβουλίας, για
τέσσερις λόγους:

- Διευκρίνιση του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου. Η διευρυνόμενη νομολογία
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (25 αποφάσεις από το 2000) μαρτυρά την τρέχουσα νομική 
ασάφεια. Διάφορες έννοιες πρέπει να διευκρινιστούν, αν και οι θέσεις είναι λιγότερο
ξεκάθαρες μεταξύ των επιχειρήσεων από ό,τι μεταξύ των αναθετουσών αρχών1

(παραχώρηση, κίνδυνοι, διάκριση μεταξύ συμβάσεων παραχώρησης έργων και συμβάσεων 
παραχώρησης υπηρεσιών, μεταξύ παραχώρησης και άλλων μορφών συμβάσεων - απλή άδεια 
ή άδεια εκμετάλλευσης - ή μεταξύ παραχώρησης και δημόσιας σύμβασης). 

- Διασφάλιση ασφάλειας και σταθερότητας δικαίου. Η εξέλιξη της νομολογίας, η
απουσία ενιαίας εφαρμογής των αρχών της Συνθήκης και το σημερινό νομικό ποτ πουρί που 
υπάρχει στην ΕΕ δημιουργούν μια επιζήμια για τους διαφόρους ενδιαφερομένους ανασφάλεια 
δικαίου. Ναι μεν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδειξε ότι οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να
σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές της Συνθήκης2, όμως δεν διευκρίνισε επαρκώς τι
συνεπάγονται αυτές οι αρχές. 

- Στήριξη των ενεργειών των δημοσίων αρχών για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό των οικονομικών υποδομών και για την προαγωγή των δημοσίων 
υπηρεσιών

- Τόνωση του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ και προώθηση ευρωπαίων
πρωταγωνιστών (εγγύηση διαφανών και ισότιμων διαδικασιών, κυρώσεις για καταχρηστική 
εφαρμογή απ΄ ευθείας αναθέσεων). Το 40% των επιχειρήσεων που κλήθηκαν να πουν τη
γνώμη τους το 2010 δηλώνει ότι έχει γνώση της ύπαρξης τέτοιων συμβάσεων3. Η απουσία

                                               
1 SEC(2011) 1588 τελικό, 20.12.2011, Παράρτημα I B
2 Υπόθεση C-324/98, Telaustria, 2000
3 SEC(2011) 1588 τελικό, 20.12.2011, Παράρτημα I B, σ. 68
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σαφών κανόνων που να θέτουν επί ίσοις όροις όλους του υποψηφίους μπορεί να επιβαρύνει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που περιορίζονται στο ρόλο του υπεργολάβου1. Η
διεύρυνση του ανταγωνισμού δεν σημαίνει πάντως την εσπευσμένη ιδιωτικοποίηση των
δημοσίων συμβάσεων.

Ετέθη το ερώτημα του λόγου ύπαρξης μιας πρωτοβουλίας χωριστής από τις δημόσιες 
συμβάσεις. Αυτή δικαιολογείται από τη θεμελιωδώς διαφορετική φύση της παραχώρησης σε
σχέση με  τη δημόσια σύμβαση: μεταβίβαση ευθύνης από τη δημόσια αρχή προς τον 
παραχωρησιούχο και ύπαρξη οικονομικού κινδύνου συνδεομένου με την λειτουργία των 
έργων/υπηρεσιών. Η παραχώρηση δεν είναι μια μορφή δημόσιας σύμβασης· οι ιδιαιτερότητές 
της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

2. Ποιούς κανόνες χρειαζόμαστε ;

Ο εισηγητής σας εκτιμά πως:

- ο ορισμός περί παραχώρησης είναι θεμελιώδους σημασίας λόγω του πλήθους των 
εθνικών ορισμών (οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής)

- οι κανόνες για τις παραχωρήσεις δεν πρέπει να είναι ένα πιστό αντίγραφο 
(copy/paste) εκείνων που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις

- οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και να μη δημιουργούν υπερβολική 
γραφειοκρατία

- η ελευθερία των  δημοσίων αρχών να αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο θα
οργανώσουν την άσκηση της αποστολής τους ως δημοσίας υπηρεσίας πρέπει να 
αναγνωρισθεί ξεκάθαρα

- το δικαίωμα των δημοσίων αρχών και των οικονομικών παραγόντων να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμβάσεις πρέπει να γίνει σεβαστό. Οι μεν δημόσιες
αρχές πρέπει να επιτύχουν να τους αναγνωρισθεί ένα κάποιο περιθώριο ελιγμών και
εκτίμησης για τις επιλογές τους, οι δε οικονομικοί παράγοντες πρέπει να μπορούν να 
τυγχάνουν της εφαρμογής αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, λόγω των χρονικών και 
οικονομικών υποχρεώσεων που συνεπάγεται η κατάθεση μιας υποψηφιότητας.

- πρέπει να κατοχυρωθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των προσφερόντων
(δικαίωμα προσφυγής, εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κλπ.)

3. Τα κυριότερα προβλήματα

Τα παρακάτω εδάφια κάνουν μια παρουσίαση του θέματος, ακολουθούμενη από τα
κυριότερα προβλήματα που ο εισηγητής σας επιθυμεί να εξετάσει εκτενέστερα.  

α) Ορισμός περί παραχώρησης

                                               
1 SEC(2011) 1588 τελικό, 20.12.2011, σ. 17
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Συχνά εμφανιζόμενος στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (13 από τις 25 αποφάσεις
από το 2000), ο ορισμός περί παραχώρησης είναι θεμελιώδους σημασίας. Η διάκριση μεταξύ
παραχώρησης και δημόσιας σύμβασης παραμένει ασαφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (η Οδηγία 
2004/18/ΕΚ δίνει έναν ορισμό περί παραχώρησης σε σχέση με τη δημόσια σύμβαση).

→ Ανάγκη διευκρίνισης του ορισμού περί παραχώρησης (επίπεδο/είδος κινδύνου, 
καταλληλότητα ειδικότερων κριτηρίων - π.χ. ποσοστό κύκλου εργασιών)

→ Διάκριση ανάμεσα σε παραχωρήσεις έργων και παραχωρήσεις υπηρεσιών, ορισμός και 
νομικό καθεστώς των μεικτών συμβάσεων παραχώρησης. Επειδή οι περισσότερες
συμβάσεις έργων περιλαμβάνουν και παραχώρηση υπηρεσιών, είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί σε ποιό νομικό καθεστώς υπάγεται αυτού του είδους η σύμβαση

→ Διευκρίνιση της διάκρισης μεταξύ παραχώρησης και δημόσιας σύμβασης (χρήση στις 
παραχωρήσεις ορολογίας σχετικής με τις δημόσιες συμβάσεις, π.χ. "προμήθεια" για 
"σύμβαση", "τιμή" για "αξία" κλπ)

β) Πεδίο εφαρμογής και τομεακές εξαιρέσεις

Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις συμβάσεις παραχώρησης με αξία ίση ή μεγαλύτερη των 5
εκατομμυρίων ευρώ (άρθρο 5), ενώ μια απλοποιημένη διαδικασία καλύπτει τις συμβάσεις 
παραχώρησης αξίας 2,5 έως 5 εκατομμυρίων ευρώ (άρθρο 5.2). Προβλέπονται εξαιρέσεις
(άρθρα 8 έως 15) και παρεκκλίσεις (άρθρο17). 

Πρώην υπηρεσίες "μη προτεραιότητας"

Η κατάργηση της υπάρχουσας στις Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ διάκρισης μεταξύ
υπηρεσιών "προτεραιότητας" και υπηρεσιών "μη προτεραιότητας" δημιουργεί μια κάποια
ασάφεια ως προς το νομικό καθεστώς υπηρεσιών που μέχρι σήμερα εθεωρούντο ως μη
προτεραιότητας, ενώ εξαιρούνται από την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας "μόνο εκείνες οι 
υπηρεσίες οι οποίες έχουν περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση" (αιτιολογική σκέψη 21). 

→  Επακριβής προσδιορισμός των υπό εξέταση υπηρεσιών

→ Ορθότητα του περιορισμού του καταλόγου των υπηρεσιών που μέχρι σήμερα
εθεωρούντο ως "μη προτεραιότητας" από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ (Παράρτημα II B)

→ Διευκρίνιση της μη εφαρμογής άλλων διατάξεων πέραν των σχετικών με τη δημοσίευση
για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 17)

Ενέργεια

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με δίκτυα υποδομών δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος
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που κατέχει ο οικονομικός παράγων (άρθρο 8.1) εξαιρούνται. Αν και η εξαίρεση αυτή μοιάζει
ρεαλιστική (ανύπαρκτος ανταγωνισμός λόγω παραχώρησης αποκλειστικού δικαιώματος από 
το κράτος), εντούτοις δεν περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παροχής ενέργειας υπό κρατική 
διατίμηση δια της μεθόδου της τιμολογιακής εξίσωσης. Αυτή, στηρίζεται στις αρχές της
κοινωνικής και εδαφικής αλληλεγγύης (κάθε πολίτης λαμβάνει ενέργεια στην ίδια τιμή, 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση στην εθνική επικράτεια). Η τοπική αυτοδιοίκηση
δεν έχει δυνατότητα επιλογής προμηθευτή.

→ Συνεκτίμηση μιας εξαίρεσης των δραστηριοτήτων παροχής ενέργειας των οποίων το 
τιμολόγιο καθορίζεται από το κράτος

Νερό

Ο τομέας αυτός συγκεντρώνει πολλές αντιθέσεις, που προκαλούν ανησυχίες για ενδεχόμενη
εσπευσμένη ιδιωτικοποίηση. 

→ Να μην περιορισθεί το ζήτημα του τομέα αυτού σε μια απλή ιδεολογική αντιπαράθεση
"υπέρ ή κατά" της ιδιωτικοποίησης

→ Ανάγκη επιβεβαίωσης της ελευθερίας των δημοσίων αρχών να αποφασίζουν για τον
τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν την άσκηση της αποστολής τους ως δημοσίας 
υπηρεσίας 

Άλλες εξαιρέσεις

Η παρούσα πρόταση παρουσιάζεται διφορούμενη ως προς άλλους τομείς (π.χ. λιμενικές 
υπηρεσίες, δημόσιες μεταφορές).

→ Ανάγκη διευκρίνισης των σχετικών διατάξεων

γ) Κατ΄αρχήν εξαιρέσεις: συνεργασία δημοσίου-δημοσίου και συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Κάθετη συνεργασία ('in-house')

Οι συμβάσεις παραχώρησης που μια αναθέτουσα αρχή / ένας αναθέτων φορέας συνάπτει με
άλλο νομικό πρόσωπο εξαιρούνται υπό όρους: άσκηση επί του συγκεκριμένου νομικού
προσώπου ενός ελέγχου αναλόγου προς τον ασκούμενο από την αναθέτουσα αρχή / τον
αναθέτοντα φορέα επί των δικών της/του υπηρεσιών· άσκηση από την αναθέτουσα αρχή / τον 
αναθέτοντα φορέα του 90% τουλάχιστον των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου νομικού 
προσώπου· άρνηση κάθε ιδιωτικής συμμετοχής (άρθρο 15.1). Αυτή η κάθετη συνεργασία, 
που δεν προβλέπεται στις τρέχουσες Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ απορρέει από μια 
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κωδικοποίηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (απόφαση Teckal1), έννοια εν 
συνεχεία επεκταθείσα στον κοινό έλεγχο που ασκείται από περισσότερες της μιας 
αναθέτουσες αρχές (απόφαση Coditel2) (άρθρο 15.3 της παρούσας πρότασης).

Οι κυριότερες επικρίσεις περιλαμβάνουν: τον ακατάλληλο τρόπο κωδικοποίησης της
νομολογίας· την αυθαίρετη επιλογή του 90% (η νομολογία απλώς κάνει λόγο για την ανάγκη
του να ασκεί το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο το "ουσιώδες" τμήμα των δραστηριοτήτων
του με την ή τις αναθέτουσες αρχές που το ελέγχουν)· την ανάγκη αναλύσεων για κάθε 
περίπτωση χωριστά· την αντίληψη ότι η επέκταση της κάθετης συνεργασίας ('in-house') είναι 
πηγή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Η άρνηση κάθε ιδιωτικής συμμετοχής επίσης επικρίθηκε, με το επιχείρημα ότι χρειάζεται να 
αξιολογείται ο επιδιωκόμενος στόχος (εμπορικός/βιομηχανικός σκοπός ή αποστολή δημοσίας 
υπηρεσίας) πέρα από την ίδια την ύπαρξη αυτής της συμμετοχής, ή να επιτρέπεται μια 
μειοψηφική ιδιωτική συμμετοχή.

→ Ανάγκη να αναγνωρισθεί η αυτο-οργανωτική αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής / 
του φορέα ανάθεσης και να εξαιρεθεί η κάθετη συνεργασία ('in-house') από το πεδίο 
εφαρμογής της Οδηγίας

→ Προβληματισμός ως προς την επιλογή του κριτηρίου του 90% και ως προς τους όρους
ελέγχου της τήρησης αυτού του κατώτατου ορίου

→ Ανάγκη διευκρίνισης της έννοιας της δραστηριότητας που ασκεί το νομικό πρόσωπο 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα (αριθμός συμβάσεων ; κύκλος 
εργασιών;)

→ Ίδιας φύσης ερώτημα τίθεται και στο πλαίσιο του κοινού ελέγχου από πλείονες 
αναθέτουσες αρχές / φορείς ανάθεσης επί ενός νομικού προσώπου υπό συνθήκες κάθετης 
συνεργασίας ('in-house') (άρθρο 15.3)

→ Προβληματισμός ως προς την ορθότητα της άρνησης κάθε ιδιωτικής συμμετοχής

Οριζόντια συνεργασία

Η παρούσα πρόταση εξαιρεί την οριζόντια συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών (άρθρο
15.4). Κωδικοποιεί τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (απόφαση Hambourg3) 
εξαρτώντας την εξαίρεση αυτή από διάφορα κριτήρια (αποκλεισμός κάθε ιδιωτικής 
συμμετοχής· ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών με σκοπό την "από κοινού" 
διεξαγωγή των καθηκόντων τους ως δημόσιας υπηρεσίας· το δημόσιο συμφέρον ως μοναδικό 
αντικείμενο της συμφωνίας). 

                                               
1 Υπόθεση C-107/98, 1999
2 Υπόθεση C-324/07, 2008
3 Υπόθεση C-480/06, 2009
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Εμφανίζονται και άλλα σωρευτικά κριτήρια μη προβλεπόμενα στη νομολογία, όπως η
απαγόρευση στην αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα να ασκούν στην ελεύθερη αγορά
πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων τους εκείνων που έχουν σχέση 
με το πλαίσιο της συμφωνίας (άρθρο 15.4γ) ή απουσία κάθε χρηματοοικονομικής 
μεταβίβασης μεταξύ των αναθετουσών αρχών / φορέων ανάθεσης που συμμετέχουν, εκτός 
από αυτές που αντιστοιχούν στην επιστροφή των πραγματικών δαπανών των έργων, των 
υπηρεσιών ή των προμηθειών (άρθρο 15.4δ). 

→ Ανάγκη ανάλυσης της καταλληλότητας των προτεινομένων κριτηρίων, και ειδικά των 
μη απορρεόντων από τη νομολογία

→ Προβληματισμός ως προς την έννοια της "από κοινού" διεξαγωγής της αποστολής
(ιδέα ότι οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν υποχρεωτικά να εκπληρώσουν από κοινού το έργο 
τους, ενώ είναι δυνατόν η μια εξ αυτών να το εκπληρώσει για λογαριασμό των άλλων)

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Οι συμβάσεις παραχώρησης τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με συνδεδεμένη
επιχείρηση εξαιρούνται (άρθρο 11.3). Τούτο μερικές φορές ερμηνεύθηκε ως μια
αδικαιολόγητη επέκταση της κάθετης συνεργασίας ('in-house') και στους ειδικούς τομείς, με 
την εφαρμογή λιγότερο αυστηρών κριτηρίων (κριτήριο του 80%).

→ Προβληματισμός ως προς το βάσιμο αυτής της διάταξης και ως προς τις πιθανές
συνέπειες για το άνοιγμα στον ανταγωνισμό

→ Ανάγκη ανάλυσης των επιπτώσεων αυτής της διάταξης επί των ΜΜΕ

δ) Διαδικαστικές εγγυήσεις

Δημοσίευση και διαφάνεια

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό μέσον στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια προκήρυξη παραχώρησης (επιθυμία ανάθεσης μιας σύμβασης 
παραχώρησης) και μια γνωστοποίηση ανάθεσης (αποτέλεσμα μιας διαδικασίας) βάσει 
τυποποιημένων εντύπων αποστελλομένων προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της ΕΕ, πριν από τη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. Η υποχρέωση έκδοσης μιας 
γνωστοποίησης ανάθεσης ισχύει επίσης για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αξίας 2,5 
έως 5 εκατομμυρίων ευρώ (πλην κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών).

→ Καταλληλότητα αυτής της διαδικασίας που μοιάζει άσκοπα περίπλοκη και χρονοβόρα
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→ Ορθότητα της απαγόρευσης δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο πριν από τη δημοσίευση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και δυνατότητα πρόβλεψης ταυτόχρονης διαβίβασης

Όροι ανάθεσης των συμβάσεων

Η παρούσα πρόταση προβλέπει διατάξεις που θα πλαισιώνουν τους όρους ανάθεσης των
συμβάσεων παραχώρησης.

→ Προβληματισμός ως προς τη μέθοδο της ιεράρχησης και στάθμισης των κριτηρίων. Κι 
ενώ η ιεράρχηση (άρθρο 39.3) εγγυάται στους προσφέροντες ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο
για να ετοιμάσουν τις προσφορές τους, η στάθμιση (υποχρεωτική σε περίπτωση οικονομικώς
συμφερότερης προσφοράς) περιορίζει το πεδίο των δημοσίων αρχών και μπορεί να οδηγήσει
σε επιλογή του μη καλύτερου προσφέροντος (άρθρο 39.3 και 39.5)

→ Η σαφής σύνδεση των κριτηρίων ανάθεσης με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο
39.2) αποκλείει τη συνεκτίμηση άλλων κριτηρίων ικανών να φανούν χρήσιμα (π.χ. 
εγγύτητα, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές)

→ Ο περιοριστικός χαρακτήρας των κριτηρίων για την οικονομικώς συμφερότερη 
προσφορά (άρθρο 39.4) δεν μοιάζει σωστός (η αντίστοιχη διάταξη στην πρόταση 
αναθεώρησης της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ δεν έχει τέτοιο περιοριστικό χαρακτήρα, άρθρο 66).

→ Αμφισημία των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που οι 
προσφέροντες διαβιβάζουν στις αναθέτουσες αρχές. Μόνο οι λύσεις ή πληροφορίες που οι
οικονομικοί παράγοντες διαβιβάζουν στις αναθέτουσες αρχές υπό ρητώς εμπιστευτική 
ιδιότητα μοιάζουν να τυγχάνουν προστασίας (άρθρα 24 και 35.5β). 

ε) Όροι εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης

Διάρκεια

Η πρόταση Οδηγίας ορίζει τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης βάσει του χρόνου 
απόσβεσης  της επένδυσης που έγινε κατά τη λειτουργία των έργων/υπηρεσιών (άρθρο 16). 

→ Ανάγκη διευκρίνισης του ορισμού αυτού που συνυπολογίζει μόνο τη φάση λειτουργίας
των έργων/υπηρεσιών και όχι τη φάση προπαρασκευής και την αρχική επένδυση πριν από 
τη λειτουργία

→ Προσαρμογή του ορισμού ώστε να συμπεριληφθούν οι ήδη τρέχουσες παραχωρήσεις 
όπου το μερίδιο της επένδυσης είναι μικρότερο
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→ Προβληματισμός ως προς τη συμπερίληψη άλλων κριτηρίων για τις συμβάσεις
παραχώρησης υπηρεσιών (π.χ. επιδόσεις)

Τροποποίηση τρέχουσας σύμβασης

Η παρούσα πρόταση θεμελιώνει την ανάγκη μιας νέας διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων
παραχώρησης στην έννοια της "ουσιώδους τροποποίησης" των διατάξεων μιας σύμβασης 
κατά τη διάρκεια ισχύος της (άρθρο 42).

→ Διευκρίνιση της έννοιας της "ουσιώδους τροποποίησης"

→ Προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που να επιτρέπουν τη διαπίστωσή της

Συμπέρασμα

Παρά τις γενικές διαμαρτυρίες που προκάλεσε η παρούσα πρόταση, ο εισηγητής σας είναι
πεπεισμένος για την προστιθέμενη αξία της, διότι καλύπτει το σημερινό νομικό κενό σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, που εν μέρει μόνο καλύπτεται από την εξελικτική νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Οι τελικές διατάξεις θα πρέπει αφενός να ικανοποιούν τους στόχους της απλοποίησης και της
ασφάλειας δικαίου και αφετέρου να επιτυγχάνουν το σεβασμό της αρχής της ελεύθερης
διοίκησης των δημοσίων αρχών. Αν και τα ζητήματα που θίγονται στο παρόν έγγραφο κάθε
άλλο παρά εξαντλούν το θέμα, ο εισηγητής σας εύχεται να ξεκινήσει ένας πραγματικός 
προβληματισμός πέρα από την απλή ιδεολογική αντιπαράθεση "υπέρ ή κατά" μιας 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις συμβάσεις παραχώρησης.


