
 

 

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Η οδηγία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης; 

Όχι, ο αγοραστής του Δημοσίου δεν υποχρεούται να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες, 
«ανοιχτές» ή «κλειστές», όπως στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων. 

Ο αγοραστής του Δημοσίου είναι ελεύθερος να διαμορφώσει τη διαδικασία με βάση εθνικά 
πρότυπα ή τις δικές του προτιμήσεις υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθεί ορισμένους βασικούς 
κανόνες. 

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται; 

Ο αγοραστής του Δημοσίου υποχρεούται: 

 να δημοσιεύει προκήρυξη παραχώρησης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στην οποία 
οφείλει: 

o να περιγράφει την παραχώρηση 

o να γνωστοποιεί  τους όρους συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης 

συμβάσεων παραχώρησης, π.χ.τον ελάχιστο κύκλο εργασιών, τη 

διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου είδους και ποσότητας μηχανημάτων, 

την εμπειρία σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων ή υπηρεσιών. 

 να ενημερώνει τους  δυνητικούς και πραγματικούς συμμετέχοντες στη διαδικασία σχετικά 

με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης, είτε στην προκήρυξη  είτε σε άλλα 

έγγραφα της παραχώρησης, παρέχοντας 

o  παραδείγματα ελάχιστων απαιτήσεων: αριθμός λωρίδων αυτοκινητοδρόμου, 

διαστάσεις και σχήμα τούνελ, συχνότητα των δρομολογίων λεωφορείων, κ.λπ. 

o παραδείγματα κριτηρίων ανάθεσης: τα τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι 

χρήστες, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για 

την παροχή της υπηρεσίας, κ.λπ. 

 να τηρεί τις καθορισμένες απαιτήσεις και να αποκλείει υποψηφίους που δεν τις πληρούν 

 να αποκλείει από τη διαδικασία υποψηφίους που έχουν καταδικαστεί για ορισμένα 

εγκλήματα, όπως απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 να παρέχει σε όλους τους υποψηφίους περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της 

διαδικασίας και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Εάν αυτό πρόκειται να αλλάξει σε 

μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. επειδή οι διαπραγματεύσεις διαρκούν μεγαλύτερο ή μικρότερο 

διάστημα), ο αγοραστής του Δημοσίου πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων όλους τους 

συμμετέχοντες.   

Ποια είναι η έκταση των διαπραγματεύσεων σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 

παραχώρησης; 



 

 

 Ο αγοραστής του Δημοσίου: 

 μπορεί να διαπραγματευθεί με τους υποψηφίους και τους προσφέροντες. Ωστόσο, 

ορισμένα στοιχεία της αρχικής προκήρυξης διαγωνισμού ενδεχομένως να μην αλλάξουν 

κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας και συνεπώς  δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι περίπτωση: 

o  του αντικειμένου της παραχώρησης 

o των κριτηρίων ανάθεσης και 

o των ελάχιστων απαιτήσεων. 

 πρέπει να διασφαλίζει την καταγραφή όλων των σταδίων της διαδικασίας, με τη χρήση 

των καταλληλότερων μέσων (π.χ. ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση, βεβαίωση πρακτικών 

μέσω ένορκης δήλωσης από  ανεξάρτητους παρατηρητές, κ.λπ.).   

 


