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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) αφορούν σε µακροχρόνιες
συνεργασίες-συµβάσεις µεταξύ ενός ∆ηµόσιου Φορέα και ενός Ιδιωτικού Φορέα, µε σκοπό
την εκτέλεση δηµόσιων έργων ή/και την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών.
Οι Σ∆ΙΤ δεν είναι καινούργια έννοια, αφού οι ρίζες της εν λόγω µεθόδου
υλοποίησης δηµόσιων έργων εντοπίζονται πολύ βαθιά στο παρελθόν. Ήδη από τα τέλη του
4ου αιώνα π.Χ.1 είναι γνωστή η σύµβαση παραχώρησης µεταξύ των Ερετριών και του
εργολάβου Χαιρεφάνη για το έργο της αποξήρανσης της λίµνης των Πτεχών, στο πλαίσιο
του οποίου προβλέπονταν η χρηµατοδότηση και η υλοποίηση του έργου «µε αντάλλαγµα»
το δικαίωµα εκµετάλλευσης των αποκαλυφθέντων εδαφών για µία δεκαετία. Η πρακτική
αυτή ακολουθείται και στους νεότερους χρόνους, ιδίως για την υλοποίηση µεγάλων έργων
σε χώρες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο µεγάλων αποικιοκρατικών δυνάµεων στα τέλη του
19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα.
Όσον αφορά στη νεότερη ιστορία των Σ∆ΙΤ, η στενότητα πόρων οδήγησε τις
κυβερνήσεις πολλών κρατών στη λύση της σύναψης συµβάσεων παραχώρησης µε ιδιώτες
για την υλοποίηση αρχικά µεγάλων δηµόσιων έργων και σήµερα πια και µικρότερης
κλίµακας έργων. Πρωτοπόρος στην υλοποίηση έργων µέσω σύµπραξης µε ιδιώτες είναι η
Μ. Βρετανία µε έµφαση στα έργα του τοµέα της υγείας και γενικότερα κοινωνικής
υποδοµής και συναφών υπηρεσιών. Οι µορφές των Σ∆ΙΤ είναι πολλές και υφίσταται µία
σχετική ευελιξία ως προς την επιλογή της κατάλληλης µορφής σύµπραξης ανάλογα µε τις
ανάγκες του εκάστοτε έργου.
Στη συγκυρία της δηµοσιονοµικής στενότητας της χώρας των τελευταίων ετών και
των προσπαθειών περιορισµού του δηµόσιου χρέους το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στις
δηµόσιες επενδύσεις αλλά και η σηµαντική µείωση των κοινοτικών πόρων κατά την ∆΄
προγραµµατική περίοδο έχει δηµιουργήσει την ανάγκη για εξεύρεση και υιοθέτηση άλλων
λύσεων για την αύξηση του επιπέδου της επενδυτικής δραστηριότητας, µία από τις οποίες
είναι η υλοποίηση δηµόσιων έργων µέσω Σ∆ΙΤ.
Ήδη στην Ελλάδα, την προηγούµενη δεκαετία ολοκληρώθηκαν µεγάλα έργα
υποδοµής µε συµβάσεις παραχώρησης, νοµοθετικά κυρωµένες από τη Βουλή, όπως η
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών, η Αττική Οδός. Η ψήφιση του Ν.
3389/2005 «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» δηµιούργησε ένα πληρέστερο και
πιο ευέλικτο νοµικό πλαίσιο για τις Σ∆ΙΤ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την υλοποίηση
σηµαντικού αριθµού έργων. Επιπλέον, το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έχει εγκρίνει κονδύλια προς
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τους ΟΤΑ της χώρας για την πρόσληψη συµβούλων για την ωρίµανση και την ολοκλήρωση
βιώσιµων προτάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν µε Σ∆ΙΤ.
Ο χρόνος ωρίµανσης των συµβάσεων είναι µεγάλος και κυµαίνεται γύρω στους 24
µήνες περίπου, γι’ αυτό και από την ψήφιση του Ν. 3389/2005 µέχρι σήµερα δεν έχει
υπογραφεί καµία σύµβαση Σ∆ΙΤ. Από την επεξεργασία και µελέτη των χαρακτηριστικών
των εγκεκριµένων από το ΥΠΟΙΟ προτάσεων Σ∆ΙΤ και των δυνητικών έργων Σ∆ΙΤ των
ΟΤΑ, διαπιστώνεται µία έντονη στροφή προς τη χρήση της µεθόδου αυτής υλοποίησης
δηµόσιων έργων, η οποία τουλάχιστον για την περίπτωση των ΟΤΑ δεν στηρίζεται σε
κάποιο ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Τα χαρακτηριστικά των ενταγµένων στο ΘΗΣΕΑΣ
έργων επιβεβαιώνουν το γεγονός της στενότητας πόρων στην παραγωγή των έργων της
Αυτοδιοίκησης και την αναζήτηση διεξόδου στις Σ∆ΙΤ, αφού το αντικείµενο των
περισσότερων έργων αφορά στην εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
Σηµαντική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες εγκεκριµένες προτάσεις
έργων Σ∆ΙΤ από το ΥΠΟΙΟ αφορούν σε έργα µη ανταποδοτικά, δηλαδή σε έργα τα οποία
δεν αποφέρουν έσοδα, αφού πρόκειται στην ουσία για χρηµατοδότηση δηµόσιων υποδοµών
και υπηρεσιών εγκυµονώντας έτσι τον κίνδυνο δέσµευσης του Π∆Ε, πεδίο το οποίο µάλιστα
αποτελεί σηµείο πολιτικής τριβής αλλά και περαιτέρω συζήτησης αναφορικά µε τη
σκοπιµότητα και την ορθότητα της εφαρµογής του θεσµού των Σ∆ΙΤ στη χώρα.
∆ιαφαίνεται πάντως ότι η αγορά των Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα εµφανίζει αξιόλογη
δυναµική και ότι σε γενικές γραµµές γίνεται αποδεκτή από το ∆ηµόσιο και δηµιουργεί
σηµαντικές προσδοκίες στον Ιδιωτικό τοµέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο
έρευνας και µελέτης, ιδιαίτερα µάλιστα µετά την ολοκλήρωση έργων Σ∆ΙΤ του Ν.
3389/2005 για την αξιολόγηση του εν λόγω θεσµού.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

4

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .................................................................................................. 10

2.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ...... 12
2.1

Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή.................................................................................. 12

2.2

Ορισµός Σ∆ΙΤ......................................................................................................... 15

2.3

Βασικές Αρχές Σ∆ΙΤ ............................................................................................... 17

2.4

Μορφές Σ∆ΙΤ.......................................................................................................... 19

2.5

Επιµερισµός Κινδύνων σε Έργα Σ∆ΙΤ ................................................................... 26

2.6

Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ ........................................................... 30

2.7

Θεσµικά – Νοµικά Θέµατα ..................................................................................... 32

2.7.1

Ο Νόµος 3389/2005 ......................................................................................... 34

2.7.2

Μερικές Απόψεις για το Ν. 3389/2005.............................................................. 35

2.8

Χρηµατοδοτικά Θέµατα.......................................................................................... 38

2.9

Ευρωπαϊκή – Ελληνική Εµπειρία........................................................................... 45

2.9.1

Ευρωπαϊκή Εµπειρία ........................................................................................ 45

2.9.2

Ελληνική Εµπειρία ............................................................................................ 54

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΣΩ

3.

ΤΟΥ Ν. 3389/2005......................................................................................... 58
3.1

∆ιαδικασία Υπαγωγής Προτάσεων στο Ν. 3389/2005........................................... 58

3.2

Εγκεκριµένες Προτάσεις Έργων Σ∆ΙΤ µέσω του Ν.3389/2005 ............................. 62

3.2.1

Συµπεράσµατα για τις Εγκεκριµένες Προτάσεις Έργων Σ∆ΙΤ ......................... 68

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ

4.

ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν. 3389/2005...................................... 72
4.1

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Σ∆ΙΤ............................................................................... 72

4.2

Εγκεκριµένα έργα Συµβούλου Προσυµβατικής ∆ιαδικασίας έργων Σ∆ΙΤ.............. 75

4.3

Συµπεράσµατα για τα Εν ∆υνάµει Έργα Σ∆ΙΤ από τους ΟΤΑ .............................. 78

5.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ .................................................................................................... 82

6.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ................................................................... 86

7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ........................................................................................... 93
7.1

Πίνακες και Σχήµατα .............................................................................................. 93

7.2

Αναλυτική Περιγραφή Εγκεκριµένων Προτάσεων Σ∆ΙΤ (Ν. 3389/2005) ............. 126

7.3

Ν. 3389/2005 «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα»............................... 127

7.4

Έντυπο Υποβολής Πρότασης ‘Εργου Σ∆ΙΤ στην ΕΓΣ∆ΙΤ ................................... 128

7.5

Ερωτηµατολόγιο Συµπλήρωσης για Έργα ή Ενέργειες που οι ΟΤΑ Επιθυµούν να
Υλοποιήσουν µέσω Σ∆ΙΤ, ΥΠΕΣ∆∆Α, Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ............................. 129

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

5

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2-1:

∆ιάφορες παραλλαγές των µορφών Σ∆ΙΤ.................................................... 25

Πίνακας 2-2:

Κατηγορίες κινδύνων σε έργα Σ∆ΙΤ ............................................................. 28

Πίνακας 2-3:

Πλεονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ ............................................................................. 31

Πίνακας 2-4:

Μειονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ.............................................................................. 32

Πίνακας 3-1:

Κατηγοριοποίηση προτεινόµενων έργων Σ∆ΙΤ σε θεµατικούς τοµείς ανά

Περιφέρεια

64

Πίνακας 3-2:

Προϋπολογισµός εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ ανά Περιφέρεια.. 66

Πίνακας 4-1:

Πλεονεκτήµατα και οφέλη ∆ήµου από την υλοποίηση έργων µέσω Σ∆ΙΤ ... 73

Πίνακας 7-1:

Προϋπ/σµός έργων υποστήριξης προσυµβατικής διαδικασίας Σύµπραξης

ΟΤΑ και Ιδιωτών ανά Περιφέρεια ........................................................................................... 99
Πίνακας 7-2:

Εγκεκριµένες προτάσεις έργων Σ∆ΙΤ µέσω του Ν. 3389/2005 και συνοπτική

περιγραφή αυτών ................................................................................................................. 102
Πίνακας 7-3:

Κατηγοριοποίηση εγκεκριµένων προτάσεων υποστήριξης προσυµβατικής

διαδικασίας σύµπραξης µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τοµέα .................................................... 113
Πίνακας 7-4:

Μέτρα των Υποπρογραµµάτων του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ .................. 124

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

6

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σχήµα 2-1:

Βασικοί συντελεστές Σ∆ΙΤ και ρόλοι τους .................................................... 16

Σχήµα 2-2:

∆υναµικοί παράγοντες του περιβάλλοντος Σ∆ΙΤ (Enabling Environment) . 16

Σχήµα 2-3:

Λειτουργία σχήµατος ανταποδοτικών έργων Σ∆ΙΤ ...................................... 21

Σχήµα 2-4:

Λειτουργία σχήµατος µη ανταποδοτικών έργων Σ∆ΙΤ ................................. 22

Σχήµα 2-5:

Ενδεικτικό συµβατικό σχήµα ενός έργου Σ∆ΙΤ ............................................ 38

Σχήµα 2-6:

Χρηµατοδοτικό

σχήµα

ενός

έργου

Σ∆ΙΤ

µε

τις

δυνητικές

πηγές

χρηµατοδότησής του .............................................................................................................. 39
Σχήµα 2-7:

Χρηµατοδότηση έργων Σ∆ΙΤ από την ΕΤΕπ κατά την περίοδο 1990-2005

(σε εκατ. ευρώ) 42
Σχήµα 2-8:

Γεωγραφική κατανοµή έργων Σ∆ΙΤ του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ ............. 43

Σχήµα 2-9:

Τοµεακή κατανοµή έργων Σ∆ΙΤ του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ................... 43

Σχήµα 3-1:

Τοµεακή κατηγοριοποίηση εγκεκριµένων προτάσεων Σ∆ΙΤ........................ 63

Σχήµα 3-2:

Αναθέτουσες Αρχές των εγκεκριµένων προτάσεων Σ∆ΙΤ ........................... 63

Σχήµα 3-3:

Γεωγραφική και τοµεακή κατανοµή εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ 65

Σχήµα 3-4:

Ποσοστιαία κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων

Σ∆ΙΤ ανά Περιφέρεια .............................................................................................................. 66
Σχήµα 4-1:

Προϋπ/σµός έργων υποστήριξης προσυµβατικής διαδικασίας Σύµπραξης

ΟΤΑ και Ιδιωτών ανά Περιφέρεια ........................................................................................... 76
Σχήµα 4-2:

Κατανοµή των εγκεκριµένων προτάσεων υποστήριξης προσυµβατικής

διαδικασίας σύµπραξης µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τοµέα σε κατηγορίες έργων ανά
Περιφέρεια

77

Σχήµα 7-1:

Χάρτης εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ ανά Νοµό........................... 93

Σχήµα 7-2:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης .............................................................. 94
Σχήµα 7-3:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ......................................................................................... 94
Σχήµα 7-4:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας .................................................................................... 95
Σχήµα 7-5:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Ηπείρου....................................................................................................... 95
Σχήµα 7-6:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ................................................................................................... 96
Σχήµα 7-7:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.............................................................................................. 96
Σχήµα 7-8:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας................................................................................. 97

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

7

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σχήµα 7-9:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Κρήτης......................................................................................................... 97
Σχήµα 7-10:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ............................................................................................ 98
Σχήµα 7-11:

Κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων ανά Νοµό

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας......................................................................................... 98
Σχήµα 7-12:

∆ιάγραµµα ροής διαδικασίας υπαγωγής προτάσεων στο Ν. 3389/2005... 101

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

8

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
«∆ΕΣ∆ΙΤ» (= ∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα)
«ΕΓΣ∆ΙΤ» (= Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα)
«ΕΕ» (= Ευρωπαϊκή Ένωση)
«ΕΕΣ» (= Εταιρία Ειδικού Σκοπού)
«ΕΤΕπ» (= Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
«ΕΤΠΑ» (= Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
«ΟΤΑ» (= Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
«Π∆Ε» (= Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων)
«Σ∆ΙΤ» (= Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα)
«ΤΠΕ» (= Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
«ΥΠΕΠΘ» (= Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων)
«ΥΠΕΣ∆∆Α» (= Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης)
«ΥΠΟΙΟ» (= Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών)
«ΥΠΠΟ» (= Υπουργείο Πολιτισµού)
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1.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), διεθνώς γνωστές ως Public

Private Partnerships (PPP) αφορούν σε µακροχρόνιες συνεργασίες-συµβάσεις µεταξύ ενός
∆ηµόσιου Φορέα και ενός Ιδιωτικού Φορέα, µε σκοπό την εκτέλεση δηµόσιων έργων ή/και
την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών.
Οι Σ∆ΙΤ δεν αποτελούν µία καινούργια έννοια για την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα,
αφού πρόκειται για µία µέθοδο ευρέως γνωστή, η οποία χρησιµοποιείται όλο και
περισσότερο στα διάφορα κυβερνητικά προγράµµατα. Στην Ελλάδα, ο εν λόγω θεσµός έχει
αρχίσει να αξιοποιείται σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από
την ψήφιση του Ν. 3389/2005 «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» και έπειτα.
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης
των έργων Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα µε σκοπό την κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος και
της στρατηγικής που ακολουθείται (στο βαθµό που ακολουθείται) αναφορικά µε το θεσµό
των Σ∆ΙΤ στη χώρα, καθώς και τη διαπίστωση της συνάφειας των εγκεκριµένων και των σε
διαδικασία έγκρισης προς υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ µε τις αρχές των Σ∆ΙΤ και τους στόχους
για τους οποίους επιλέγεται να εφαρµοστεί αυτή η µέθοδος στην υλοποίηση δηµόσιων
έργων.
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας στηρίζεται
στη δευτερογενή έρευνα και περιλαµβάνει δύο βασικούς άξονες εργασίας:
1. Τη βιβλιογραφική επισκόπηση και
2. τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
(ΥΠΟΙΟ) και του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΥΠΕΣ∆ΑΑ) σχετικά µε τις εγκεκριµένες προτάσεις έργων Σ∆ΙΤ.
Στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, διερευνήθηκαν ελληνικές και ξένες πηγές
πληροφόρησης αναφορικά µε τις Σ∆ΙΤ και πιο συγκεκριµένα για την ερµηνεία τους, την
εξέλιξή τους στο πέρασµα του χρόνου, τις διάφορες µορφές συµπράξεων που υφίστανται
σήµερα, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που εµπεριέχει η συγκεκριµένη µέθοδος
υλοποίησης δηµόσιων έργων. Περιγράφεται η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου Σ∆ΙΤ στην
Ελλάδα µε συνοπτική αναφορά στα βασικά σηµεία του Ν. 3389/2005 «Συµπράξεις
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» και µε παράλληλη παράθεση αντίθετων απόψεων ως προς
συγκεκριµένα σηµεία του Νόµου. Η αναφορά σε χρηµατοδοτικά θέµατα των Σ∆ΙΤ
περιλαµβάνει τη χρηµατοοικονοµική δοµή µιας Σ∆ΙΤ και τις δυνητικές πηγές
χρηµατοδότησης ενός δηµόσιου έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί µέσω Σ∆ΙΤ. Η
επισκόπηση της ευρωπαϊκής αγορά των Σ∆ΙΤ γίνεται µε σκοπό τη διαπίστωση του βαθµού
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ανάπτυξης του εξεταζόµενου θεσµού στον ευρωπαϊκό χώρο και περιλαµβάνει την
περιγραφή δύο ευρωπαϊκών και δυο ελληνικών παραδειγµάτων έργων τα οποία
υλοποιήθηκαν µέσω Σ∆ΙΤ.
Όσον αφορά στον δεύτερο άξονα εργασίας, πραγµατοποιήθηκε – αρχικά – αναλυτική
περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται για την υποβολή και έγκριση των
προτεινόµενων συµπράξεων και την υπαγωγή τους στο Ν. 3389/2005 και εν συνεχεία
συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ΥΠΟΙΟ για τις
εγκεκριµένες προτάσεις έργων Σ∆ΙΤ που πρόκειται να υλοποιηθούν στην ελληνική
επικράτεια (στοιχεία έως 31.10.2007), καθώς και στοιχεία του ΥΠΕΣ∆∆Α για τα
εγκεκριµένα έργα των ΟΤΑ που βρίσκονται στο στάδιο της προσυµβατικής διαδικασίας
(πρόσληψης συµβούλων) για την ωρίµανση και την ολοκλήρωση κάθε πρότασης που αρχικά
εκτιµάται ως βιώσιµη και ενδείκνυται να υλοποιηθεί µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ.
Η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων οδήγησε στη διεξαγωγή συµπερασµάτων
αναφορικά µε την κατάσταση των έργων Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα σήµερα, τις τάσεις που
επικρατούν ως προς το αντικείµενο των προτεινόµενων έργων Σ∆ΙΤ, τις δυνατότητες
ανάπτυξης αυτής της µεθόδου υλοποίησης δηµόσιων έργων, τα κενά και τις δυσκολίες που
τυχόν ενυπάρχουν και που χρήζουν αντιµετώπισης.
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2.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

2.1

Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή
Η ιδέα των συµπράξεων µεταξύ του δηµόσιου (ή του ευρύτερου δηµόσιου) και του

ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίηση κοινωφελών έργων και υπηρεσιών, είναι πολύ παλιά.
Στα τέλη του 4ου αιώνα2, στην πόλη της Ερέτριας, οι Ερετριείς ανέθεσαν στον
εργολάβο Χαιρεφάνη, το έργο της αποξήρανσης της λίµνης των Πτεχών. Ο Χαιρεφάνης
ανέλαβε να χρηµατοδοτήσει και να υλοποιήσει το έργο και έναντι αυτής της υποχρέωσης
του παραχωρήθηκε το δικαίωµα να εκµεταλλευθεί τα αποκαλυφθέντα εδάφη για µία
δεκαετία. Μάλιστα σε ενεπίγραφη µαρµάρινη στήλη που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών αποτυπώνεται το κείµενο της συµβάσεως αυτής.
Πριν από 2000 έτη3, η ευθύνη για την παράδοση της αλληλογραφίας στη ρωµαϊκή
αυτοκρατορία ανήκε είτε στον αυτοκράτορα, όσον αφορά το “vehiculatio” (το ταχυδροµικό
σύστηµα στο σύνολό του), είτε στις τοπικές αρχές στους δήµους όσον αφορά στους
µεµονωµένους ταχυδροµικούς σταθµούς, “stationes” στα λατινικά. Βάσει των συµβάσεων
που ανατίθεντο µετά από διαγωνισµό από τους δήµους στους διαχειριστές των µεγάλων
ταχυδροµικών σταθµών, οι τελευταίοι αναλάµβαναν την κατασκευή, τη συντήρηση και τη
λειτουργία του σταθµού για µια πενταετία, «lustrum» στα λατινικά, περίοδο αρκετά συνήθη
στο ρωµαϊκό δίκαιο που απαντάται επίσης συχνά στο δίκαιο για την έγγειο ιδιοκτησία (ιδίως
στις συµβάσεις “precarium”). Θα χρειαστεί να περάσουν δώδεκα αιώνες για να εµφανιστούν
ξανά αυτού του είδους οι συµβάσεις. Σε σύµβαση παραχώρησης δεν βασιζόταν µόνο η
ταχυδροµική υπηρεσία του Αυτοκράτορα Αυγούστου. Το ίδιο ίσχυε για τα λιµάνια, τα
θερµά λουτρά, τις αγορές, ακόµη και τους δρόµους.
Στην Ευρώπη, τον 19ο αιώνα, το ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο κατασκευάστηκε
εξ ολοκλήρου µέσω συµβάσεων παραχώρησης. Εκτός από τους σιδηροδρόµους, αντικείµενο
συµβάσεων παραχώρησης αποτέλεσαν οι δηµοτικές δηµόσιες υπηρεσίες όπως το νερό, το
φωταέριο, το ηλεκτρικό, η αποκοµιδή των οικιακών απορριµµάτων, το τηλέφωνο, κ.λπ.
Εξάλλου, στην πλειονότητα των κρατών µελών, το δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων
προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από το δίκαιο των παραχωρήσεων.
2
3

Σουφλιάς Γ., (2005) «Σηµεία Συνέντευξης Τύπου για τα Έργα µε Σύµβαση Παραχώρησης», Γραφείο ΠΕΧΩ∆Ε
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, (2005), Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ο ρόλος της ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) και ο
αντίκτυπος στην προβληµατική της ανάπτυξης», Βρυξέλλες
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Στον 20ο αιώνα, οι συµβάσεις παραχώρησης επιτρέπουν την κατασκευή όχι µόνο
αυτοκινητοδρόµων και χώρων στάθµευσης αλλά, επίσης, δικτύων ύδρευσης, µουσείων,
αερολιµένων, γραµµών τραµ ή υπόγειου σιδηροδρόµου, αστικών υποδοµών ή ακόµη την
πλήρη ανακαίνιση σχολείων και νοσοκοµείων. Οι νέες επενδύσεις που σχετίζονται µε
υποδοµές υλοποιούνται όλο και συχνότερα στο πλαίσιο διαφόρων τύπων Σ∆ΙΤ που
βασίζονται στην αρχή της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα µε κατανοµή του κινδύνου, στην
παροχή δηµόσιων υποδοµών, στην καταβολή πληρωµής από τον χρήστη ή την χρέωση των
δηµοσίων πόρων ανάλογα µε την παρεχόµενη υπηρεσία ή/και τον κίνδυνο που
µεταβιβάζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δηµόσιες αυτές υποδοµές περιλαµβάνουν,
ενδεικτικά,

αερολιµένες,

σιδηροδροµικές

γραµµές,

οδούς,

γέφυρες,

σήραγγες,

περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις, δηµόσια κτίρια, ιδίως γραφεία που στεγάζουν διοικητικές
υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκοµεία και φυλακές.
Παραδείγµατα συµπράξεων υπάρχουν σε πολλές Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, αλλά
και στην Ελλάδα όπως οι συµβάσεις του ελληνικού δηµοσίου µε την «ΠΑΟΥΕΡ» για τη
διάθεση του ηλεκτρικού ρεύµατος και µε την «ΟΥΛΕΝ» για την παροχή υπηρεσιών
ύδρευσης. To 19254, η ελληνική κυβέρνηση παραχώρησε σε αγγλοελληνικό όµιλο µε
επικεφαλής την περίφηµη αγγλική εταιρία «Power & Traction» που συνεργαζόταν µε την
Εθνική Τράπεζα, το µονοπώλιο παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και µέσων
µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, ηλεκτρικός σιδηρόδροµος, τραµ), «σε ακτίνα 20
χιλιοµέτρων από την πλατεία Οµονοίας», για 60 χρόνια. Η σύµβαση αυτή, η οποία καθόρισε
την πορεία της ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι τη δεκαετία του ’50 (έως την ίδρυση της ∆ΕΗ),
αλλά και του ηλεκτρικού σιδηρόδροµου µέχρι τη δεκαετία του 70, προέβλεπε µεταξύ άλλων
την απαλλαγή της εταιρίας κατά την περίοδο της εκχωρήσεως από πάσης οιασδήποτε
φορολογίας, είτε υφισταµένης ήδη είτε επιβληθείσας. Μετά την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας, η Βουλή το 1927, µε εισηγητή τον τότε υπουργό Συγκοινωνιών Ι. Μεταξά,
επικύρωσε την σύµβαση της Power.
Στα µέσα της δεκαετίας του ’20, την ύδρευση της Αττικής ανέλαβε η αµερικανική
ιδιωτική εταιρία «ΟΥΛΕΝ». Αργότερα, το 1974, όταν σηµειώνεται τεράστια αύξηση του
πληθυσµού στην Αττική και απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις για τη δηµιουργία και
ανάπτυξη των υποδοµών (συλλογή νερού, λίµνες, εξωτερικά υδραγωγεία), η εταιρία περνά
στο κράτος και µετονοµάζεται σε Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης (ΕΕΥ). Το 1980, µετά από
συγχώνευση της Ε.Ε.Υ. και του Οργανισµού Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ιδρύεται η
Ε.Υ.∆.Α.Π., η οποία δηµιουργεί τις βασικές υποδοµές ύδρευσης και αποχέτευσης (κεντρικοί

4

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, σελ. 55: «Το πολεοδοµικό...στο Μαραθώνα.»
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αποχετευτικοί αγωγοί, κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης, το δευτερεύον δίκτυο, ολοκληρώθηκε το
φράγµα του Μόρνου, εκτροπή του ποταµού Εύηνου κ.ά.).
Στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε σχετική δραστηριότητα συµµετοχής
ιδιωτών στην κατασκευή ή και διαχείριση έργων, που είτε αφορούσαν σε πολύ µεγάλες
υποδοµές, είτε σε συγκεκριµένα έργα και πάντως σε περιορισµένο αριθµό τοµέων5. Η
στροφή προς έργα Σ∆ΙΤ, πραγµατοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, λόγω
έλλειψης δηµοσίων πόρων και πίεσης για την ιδιωτική συµµετοχή από την Ε.Ε.
Κοµβικό σηµείο στην ιστορία των Σ∆ΙΤ, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί η
Μεγάλη Βρετανία στην οποία, κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε µια νέα
διερεύνηση και εφαρµογή διαφόρων τύπων Σ∆ΙΤ, προσαρµοσµένων στο σύγχρονο
οικονοµικό, κοινωνικό, θεσµικό, κ.λ.π. περιβάλλον, ως αποτέλεσµα της αναζήτησης
εναλλακτικών µεθόδων πρόσθετης χρηµατοδότησης των αναγκαίων προς υλοποίηση έργων
υποδοµής και επενδυτικών σχεδίων, καθώς οι σχετικές ανάγκες της χώρας αυξάνονταν, ενώ
ταυτόχρονα τα διαθέσιµα κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισµό ή τον προϋπολογισµό
δηµόσιων οργανισµών ήταν αρκετά περιορισµένα. Μέχρι τότε η ανάπτυξη των έργων
υποδοµής στηριζόταν κατά κανόνα στη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό ή
τον προϋπολογισµό των αρµόδιων δηµόσιων οργανισµών. Το παράδειγµα της Μ. Βρετανίας
ακολούθησαν, µε κάποια καθυστέρηση, και άλλες χώρες.
Η ελληνική εµπειρία ολοκληρωµένων έργων Σ∆ΙΤ έχει να καταδείξει έργα που
υλοποιήθηκαν µε συµβάσεις παραχώρησης, όπως είναι η Αττική Οδός, ο ∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, βασικό γνώρισµα
των οποίων είναι ότι ο τελικός χρήστης πληρώνει τον ιδιώτη για το έργο που κατασκεύασε.
Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και µάλιστα σε ταχύτερο χρόνο από ότι είχε
αρχικώς προβλεφθεί. Η ψήφιση του Ν. 3389/2005, στις 13 Σεπτεµβρίου 2005 έθεσε το
θεσµικό πλαίσιο της εφαρµογής του θεσµού των Σ∆ΙΤ προσδιορίζοντας µε σαφήνεια τους
κανόνες λειτουργίας του θεσµού και διασφαλίζοντας την ενσωµάτωση της σχετικής
κοινοτικής νοµοθεσίας και την απαιτούµενη προσαρµογή µε το ελληνικό κοινωνικό,
οικονοµικό και αναπτυξιακό περιβάλλον. Στόχος του θεσµού των Σ∆ΙΤ είναι η
συµπληρωµατική τους λειτουργία ως προς τα παραδοσιακά δηµόσια έργα και ως προς τις
άλλες µορφές συνεργασίας κράτους και ιδιωτών, όπως τα µοντέλα των συµβάσεων
παραχώρησης του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή οι συνεργασίες των ΟΤΑ µε ιδιώτες.

5

www.agoraideon.gr
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2.2

Ορισµός Σ∆ΙΤ
Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) είναι συµβάσεις – κατά

κανόνα µακροχρόνιες – οι οποίες συνάπτονται µεταξύ ενός ∆ηµόσιου Φορέα και ενός
Ιδιωτικού Φορέα, µε σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Μέσω
αυτής της συµφωνίας, οι δεξιότητες και τα προτερήµατα κάθε τοµέα (δηµόσιου και
ιδιωτικού) µοιράζονται, στην προσφορά µιας υπηρεσίας ή ενός έργου για τη χρήση του από
το ευρύ κοινό. Εκτός από τη διάθεση πόρων και από τους δύο ανάλογα µε την περίπτωση,
κάθε συµβαλλόµενο µέρος µοιράζεται τους κινδύνους και τις µελλοντικές ανταµοιβές /
οφέλη6 .
Ως «∆ηµόσιοι Φορείς», (Ν. 3389/2005) νοούνται, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και οι
ανώνυµες εταιρείες των οποίων το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους ανωτέρω
φορείς (Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆ ή σε άλλη-ες ανώνυµες εταιρείες που
υπάγονται στην παρούσα περίπτωση). «Ιδιωτικοί Φορείς» µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των προσώπων που ορίζονται από το Ν. 3389/2005 ως
«∆ηµόσιοι Φορείς».
Στις συµπράξεις ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό, κατασκευή,
χρηµατοδότηση λειτουργία και συντήρηση των απαραιτήτων υποδοµών και στην παροχή
των υπηρεσιών και ανταµείβεται, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται, είτε
από το δηµόσιο τοµέα, είτε απευθείας από τους πολίτες-χρήστες των υποδοµών και των
υπηρεσιών. Κάποιοι από τους βασικούς ρόλους που αναλαµβάνει ο Ιδιώτης αφορούν:
•

Στην εκπόνηση των µελετών σύµφωνα µε το γενικό σχέδιο της προκήρυξης.

•

Στην κατασκευή του έργου.

•

Στην εξασφάλιση της απαιτούµενης χρηµατοδότησης του έργου.

•

Στη διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του.

•

Στην επιστροφή στο ∆ηµόσιο του έργου µετά τη λήξη της συµβατικής περιόδου.
Το ∆ηµόσιο καθορίζει τις απαιτήσεις του έργου βάσει λειτουργικών προδιαγραφών ενώ

παράλληλα παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή τήρηση των προδιαγραφών απόδοσης που
έχουν τεθεί στον ιδιώτη. Βασικοί ρόλοι που αναλαµβάνονται από το ∆ηµόσιο στο πλαίσιο
µιας Σ∆ΙΤ αφορούν:
•

Στον καθορισµό του γενικού σχεδίου Σ∆ΙΤ.

•

Στην αξιολόγηση της πρότασης του ιδιωτικού φορέα.

6

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα, (2006)

«Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ», Αθήνα
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•

Στην υποστήριξη εκτέλεσης του έργου.

•

Στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και της τήρησης των συµβατικών
υποχρεώσεων του Ιδιώτη.

Σχήµα 2-1:

Βασικοί συντελεστές Σ∆ΙΤ και ρόλοι τους
Βασικοί Συντελεστές Σ.∆.Ι.Τ.

∆ηµόσιος Τοµέας

Ιδιωτικός Τοµέας

∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ε.Γ.Σ.∆.Ι.Τ., ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Κατασκευαστικές Εταιρείες
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα
Εταιρίες ∆ιαχείρισης, Λειτουργίας & Εκµ/σης
Σύµβουλοι

Ρόλοι

Ρόλοι

Κατάρτιση προδιαγραφών

Αξιολόγηση

Μελέτη

Κατασκευή

Έγκριση

Υποστήριξη-Παρακολούθηση

Χρηµατοδότηση

Συντήρηση ή/και Λειτουργία

Πηγή: Συνοπτικός Οδηγός Σ∆ΙΤ, ΕΓΣ∆ΙΤ ΥΠΟΙΟ, Αθήνα 2006

Οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν και καθορίζουν το περιβάλλον των Σ∆ΙΤ
είναι η εθνική πολιτική, το θεσµικό πλαίσιο των παραχωρήσεων, η νοµική ένταξη, οι
διαγωνιστικές διαδικασίες, τα διάφορα χρηµατοδοτικά εργαλεία και η διευθέτηση
αντιπαραθέσεων-διαφορών/διαιτησία.
Σχήµα 2-2:

∆υναµικοί παράγοντες του περιβάλλοντος Σ∆ΙΤ (Enabling Environment)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΟ
Μ
ΙΚ
Η

ΙΟ
ΑΣ Ν
ΠΛ ΣΕΩ
Ο
ΙΚ ΡΗ
ΣΜ ΑΧΩ
Ε
Θ ΑΡ
Π
∆Ι
Α
∆Ι ΓΩ
Α∆ Ν
ΙΚ ΙΣΤ
ΑΣ ΙΚ
ΙΕ ΕΣ
Σ

Σ∆ΙΤ

ΧΡΗΜ/ΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΝ
Τ

ΑΞ
Η

/
Α
ΣΙ ΣΗ Ν
Τ Η Τ Η ΣΩ
Ι
Ε
Α Ε
∆Ι ΥΘ ΑΘ
Ε Ρ
∆Ι ΙΠΑ
Τ
ΑΝ

Πηγή: The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)PPP Alliance, (2006),
“Establishing Successful PPPs in Europe:An Overview”, First International Conference Perspectives
for Ukraine on Implementation of Public-Private Partnership Infrastructure Projects, Kiev, Ukraine
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Οι συµφωνίες Σ∆ΙΤ προσδιορίζονται επακριβώς και διαφοροποιούνται ως προς µια
σειρά διαστάσεων που περιλαµβάνουν τις εξής7:
Νοµική ∆ιάσταση: Οι Σ∆ΙΤ αποτελούν µια συµβατική συµφωνία που θα πρέπει να
προσαρµοσθεί στην ισχύουσα νοµοθεσία µε τη θέσπιση κατάλληλου νοµικού πλαισίου που
ρυθµίζει τις συµβάσεις µε τον ιδιωτικό τοµέα.
∆ιάσταση Ιδιοκτησίας: Τα σχήµατα των Σ∆ΙΤ ορίζουν ως κύριο ιδιοκτήτη του έργου το
∆ηµόσιο φορέα.
∆ιάσταση Ικανοτήτων: Οι δεξιότητες και τα προτερήµατα των δύο τοµέων συνδυάζονται.
Η πτυχή αυτή είναι πολύ σηµαντική, καθώς η κατάλληλη συνεισφορά και των δύο µερών
στο έργο διασφαλίζει το αµοιβαίο ενδιαφέρον αλλά και τις προϋποθέσεις για την επιτυχή
πορεία και υλοποίηση του έργου.
∆ιάσταση προϊόντων: Οι Σ∆ΙΤ αφορούν ένα ευρύ φάσµα προϊόντων από την κατασκευή
υποδοµών έως και την παροχή υπηρεσιών, δηµοσίων ή µη.
∆ιάσταση τελικών χρηστών: Η υπηρεσία ή το προϊόν πρέπει να είναι προς χρήση από το
ευρύ κοινό.
∆ιάσταση κινδύνων και εσόδων: Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µοιράζεται τους κινδύνους
και τις ανταµοιβές. Ενώ ο δηµόσιος τοµέας διατηρεί την ιδιοκτησία σε ένα έργο Σ∆ΙΤ, στον
ιδιώτη θα δοθεί µέρος των δικαιωµάτων, που θα καθοριστούν στο σχεδιασµό του έργου.
Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι όχι µόνο να χρησιµοποιηθεί η ικανότητα του ιδιωτικού
τοµέα στην συγκέντρωση των κεφαλαίων αλλά συγχρόνως, να αξιοποιηθεί η δυνατότητα και
εµπειρία του ιδιώτη στο να διαχειριστεί τους διατιθέµενους πόρους. Συγχρόνως το κάθε
συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει τους κίνδυνους που είναι ικανότερο να διαχειριστεί και
εποµένως είναι ευκολότερο να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπός του σε περίπτωση εκδήλωσης
του.

2.3

Βασικές Αρχές Σ∆ΙΤ
Οι δύο βασικές αρχές των Σ∆ΙΤ είναι η εξασφάλιση της αποδοτικότητας των

οικονοµικών πόρων του ∆ηµόσιου Τοµέα και η µεταβίβαση των επιχειρηµατικών
κινδύνων της παρεχόµενης υπηρεσίας από το ∆ηµόσιο στον Ιδιωτικό Τοµέα8.
Οικονοµική α̟οδοτικότητα (Value for money)
Βάσει της παραδοχής ότι ο Ιδιωτικός Τοµέας δεν δύναται να συγκεντρώσει πόρους
οικονοµικότερα από ό,τι το ∆ηµόσιο, µια Σ∆ΙΤ µπορεί να είναι συµφέρουσα για το ∆ηµόσιο
7

Εθνικό Συµβούλιο των ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Συµπράξεων (NCPPP), ΗΠΑ, (www.ncppp.org)

8

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα, «Εγχειρίδιο

για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ», Αθήνα, Ιούνιος 2006
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µόνον εφόσον συνεισφέρει κάποια επιπλέον οφέλη (σχέση κόστους – οφέλους). Για τον
προσδιορισµό αυτών των πρόσθετων ωφελειών, οι προσφορές του ιδιωτικού τοµέα
συγκρίνονται συνήθως µε µια υποθετική εναλλακτική χρηµατοδότηση από το ίδιο το
∆ηµόσιο (∆ηµόσια Συγκριτική Αξιολόγηση), διαδικασία κατά την οποία πραγµατοποιείται η
αποτίµηση της µεταβίβασης των κινδύνων στον Ιδιωτικό Τοµέα, που προηγουµένως θα
ανήκαν στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και το αν η εξοικονόµηση πόρων που συνεπάγεται η
µεταβίβαση των κινδύνων ξεπερνά τις εµφανείς επιπλέον δαπάνες του έργου/υπηρεσίας. Η
οικονοµική αποδοτικότητα, συνήθως ισοδυναµεί µε την ελαχιστοποίηση της οικονοµικής
συµµετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στο έργο, η οποία επιδιώκεται µέσα από το συνδυασµό
τριών συνιστωσών:
•

Της επιλογής του εταίρου µε τον οποίο θα συµβληθεί.

•

Της αυστηρά ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής του εταίρου.

•

Του τρόπου µε τον οποίο θα διαρθρώσει τους εµπορικούς και συµβατικούς όρους µε την
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (συµπεριλαµβάνοντας, ειδικότερα, την προσφορότερη
µεταβίβαση των κινδύνων).
Η µεγαλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα ενός έργου προκύπτει από τον άριστο

συνδυασµό του κόστους εφ’ όρου ζωής, του οφέλους και των κινδύνων που αυτό
συνεπάγεται.
Ε̟ιµερισµός κινδύνου (Risk allocation)
Η µεταβίβαση των κινδύνων από τον ∆ηµόσιο στον Ιδιωτικό Τοµέα αποτελεί
συστατικό στοιχείο κάθε έργου που πραγµατοποιείται µε Σ∆ΙΤ. Ο Ιδιωτικός Τοµέας
αναλαµβάνει τους κινδύνους που συνδέονται µε την κατασκευή, χρηµατοδότηση,
λειτουργία, διαχείριση και διαρκή συντήρηση του έργου, ενώ στο ∆ηµόσιο παραµένουν
κίνδυνοι όπως οι αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική και οι αλλαγές στη νοµοθεσία. Ο
βασικός επιχειρηµατικός κίνδυνος για τις Σ∆ΙΤ είναι η συνεχής παροχή ενός
ολοκληρωµένου έργου και των σχετικών µε αυτό υπηρεσιών (διαθεσιµότητα). Η
Αναθέτουσα Αρχή «αγοράζει» µια υπηρεσία για την οποία και µόνο πληρώνει. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, το κεφάλαιο που διακινδυνεύει ο Ιδιωτικός Τοµέας µέσα από το έργο θα
αποπληρωθεί πλήρως (µαζί µε ένα στοιχείο κέρδους) µόνον εφόσον το έργο και οι
υπηρεσίες που προσφέρονται βρίσκονται στο απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας σε όλη τη
διάρκεια ζωής του έργου. Για το λόγο αυτό, όλα τα µέρη που συµµετέχουν σε έργα Σ∆ΙΤ
(∆ηµόσιος Τοµέας, Ιδιωτικός Φορέας, χρηµατοδότες), απαιτείται να προχωρήσουν σε
ανάλυση του κινδύνου. Εφόσον µεταβιβαστεί ο σωστός συνδυασµός επιχειρηµατικών
κινδύνων στον Ιδιωτικό Τοµέα και αυτός τα διαχειριστεί αποτελεσµατικά, τότε µπορεί να
αντισταθµίσει και να υπερκαλύψει το υψηλότερο κόστος δανεισµού που τον βαρύνει.
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2.4

Μορφές Σ∆ΙΤ

Το Πράσινο Βιβλίο9 διακρίνει τις Σ∆ΙΤ σε δύο βασικές υποκατηγορίες:
•

Στις Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η Σ∆ΙΤ βασίζεται σε αποκλειστικά
συµβατικούς δεσµούς.

•

Στις Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου στις οποίες η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα βασίζεται στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός άλλου φορέα (joint
ventures), ο οποίος ελέγχεται από κοινού από τον εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από
τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα ή µε την είσοδο του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα.

Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύ̟ου
Οι Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου αφορούν σε συµπράξεις οι οποίες βασίζονται σε
αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς µεταξύ των διαφόρων µερών. Καλύπτει τις διάφορες
ρυθµίσεις µε τις οποίες ανατίθενται ένα ή περισσότερα καθήκοντα στον ιδιώτη, όπως ο
σχεδιασµός, η χρηµατοδότηση, η υλοποίηση, η ανακαίνιση ή η εκµετάλλευση ενός έργου ή
µιας υπηρεσίας. Ένα από τα πιο γνωστά µοντέλα, το οποίο συχνά ονοµάζεται «µοντέλο
παραχώρησης», χαρακτηρίζεται από την άµεση σχέση που υπάρχει µεταξύ του ιδιώτη και
του τελικού χρήστη. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιώτης παρέχει µια υπηρεσία στο κοινό, αλλά
και υπό τον έλεγχο του ∆ηµοσίου. Χαρακτηρίζεται επίσης από τον τρόπο αµοιβής του
αντισυµβαλλοµένου (παραχωρησιούχου), που αποτελείται από τέλη που επιβάλλονται στους
χρήστες της υπηρεσίας και κατά περίπτωση, συµπληρώνεται από επιδοτήσεις εκ µέρους των
δηµοσίων αρχών. Σε άλλους τύπους ρυθµίσεων, ο ιδιώτης καλείται να υλοποιήσει και να
διαχειριστεί µια υποδοµή για τη δηµόσια διοίκηση (π.χ. ένα σχολείο, ένα νοσοκοµείο, ένα
σωφρονιστικό κέντρο, µια υποδοµή που αφορά τις µεταφορές), µε χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα το µοντέλο τύπου PFI10 (Private Finance Initiative). Στο µοντέλο αυτό η αµοιβή
του ιδιώτη δεν έχει τη µορφή τελών που καταβάλλονται από τους χρήστες του έργου ή της
υπηρεσίας, αλλά τακτικών πληρωµών που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο. Οι πληρωµές
αυτές µπορεί να είναι είτε σταθερές είτε µεταβλητές, να υπολογίζονται µε µεταβλητό τρόπο,
ανάλογα, για παράδειγµα, µε τη διαθεσιµότητα του σχετικού έργου ή των σχετικών
υπηρεσιών, ή ακόµη ανάλογα µε τη συχνότητα χρήσης του έργου.

9

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού

Τοµέα και το Κοινοτικό ∆ίκαιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων και των Συµβάσεων Παραχώρησης», Βρυξέλλες,
30.04.2004, COM (2004) 327 τελικό
10

Με τον όρο PFI ορίζεται η Private Finance Initiative η οποία προωθήθηκε από τον Νοrman Lamont. Έκτοτε

αντικαταστάθηκε από τον όρο (Public-Private Partnership) (PPP)
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Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύ̟ου
Οι Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου συνεπάγονται τη δηµιουργία ενός φορέα ο οποίος
ελέγχεται από κοινού από το ∆ηµόσιο και τον ιδιώτη. Αποστολή του κοινού φορέα είναι να
µεριµνά για την εκτέλεση ενός έργου ή την παροχή µιας υπηρεσίας προς όφελος του κοινού.
Στα κράτη µέλη, οι δηµόσιες αρχές προσφεύγουν ενίοτε σε δοµές αυτού του είδους, ιδίως
για τη διαχείριση δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο (π.χ., για τις υπηρεσίες ύδρευσης
ή τις υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων). Η µορφή αυτή Σ∆ΙΤ επιτρέπει στο ∆ηµόσιο να
διατηρήσει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ελέγχου των εργασιών, το οποίο µπορεί να
προσαρµόζει κατά διαστήµατα ανάλογα µε τις περιστάσεις, µέσω της παρουσίας του στη
µετοχική οµάδα και τα διοικητικά όργανα του κοινού φορέα. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα
στον εν λόγω εταίρο να αναπτύξει τη δική του εµπειρία όσον αφορά στην εκµετάλλευση της
σχετικής υπηρεσίας, υποστηριζόµενος συγχρόνως από έναν εταίρο του ιδιωτικού τοµέα. Η
σύσταση µιας τέτοιας Σ∆ΙΤ µπορεί να γίνει είτε µε τη δηµιουργία ενός φορέα που ελέγχεται
από κοινού από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, είτε µε την απόκτηση του ελέγχου µιας
υπάρχουσας δηµόσιας επιχείρησης από τον ιδιωτικό τοµέα.
Σύµφωνα µε τον Συνοπτικό Οδηγό Σ∆ΙΤ της ΕΓΣ∆ΙΤ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., αναφορικά µε
τα σχήµατα Σ∆ΙΤ, αναφέρονται δύο κατηγορίες, τα Ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ και τα Μη
Ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ.
Αντα̟οδοτικά έργα Σ∆ΙΤ
Στα ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ, ο Ιδιώτης, πέραν της χρηµατοδότησης, του
σχεδιασµού, της κατασκευής και της συντήρησης αναλαµβάνει την εκµετάλλευση του
έργου, µέσω της οποίας και των τελών που επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες για τη
χρήση του έργου ή της υπηρεσίας, έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν καταβολή του
αρχικού κεφαλαίου και να εξασφαλίσουν επιπλέον κέρδη. Κατά την περίπτωση αυτή, ο
ιδιώτης αναλαµβάνει επιπλέον των άλλων κινδύνων και τον κίνδυνο της ζήτησης. Στην
περίπτωση που το έργο δεν είναι πλήρως ανταποδοτικό, η βιωσιµότητα της επένδυσης
µπορεί να υποστηριχθεί και µε τη χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ηµοσίου. Μετά το πέρας
της συµβατικής περιόδου λειτουργίας, το έργο µεταβιβάζεται στο ∆ηµόσιο. Παραδείγµατα
τέτοιου τύπου έργων είναι τα συγκοινωνιακά έργα (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι,
σταθµοί αυτοκινήτων κλπ), περιβαλλοντικά έργα (ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση
αποβλήτων), ενεργειακά έργα, έργα τουριστικής υποδοµής και θεµατικά πάρκα.
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Σχήµα 2-3:

Λειτουργία σχήµατος ανταποδοτικών έργων Σ∆ΙΤ

Αναθέτουσα Αρχή

Μεταβίβαση υποδοµής µε
τη λήξη της σύµβασης

∆ικαιώµατα Λειτουργίας

Ίδια Κεφάλαια / ∆άνεια

Τέλη Χρήσης

Εταιρία Ειδικού
Σκοπού

Μέτοχοι / Τράπεζες

Χρήστες

Μερίσµατα / Τόκοι /
Κεφάλαια

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού
Τοµέα, «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ», Αθήνα, Ιούνιος 2006

Μη αντα̟οδοτικά έργα Σ∆ΙΤ
Πρόκειται για έργα ή υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα τα οποία λειτουργεί το
κράτος και απολαµβάνουν δωρεάν οι πολίτες και στα οποία δεν υπάρχει το στοιχείο της
εκµετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις έργων, ο Ιδιώτης
υλοποιεί το έργο, αναλαµβάνει τους κινδύνους κατασκευής και χρηµατοδότησης, όχι όµως
τον κίνδυνο ζήτησης. Ο κίνδυνος της ζήτησης αντικαθίσταται από τον ανάληψη του
κινδύνου διαθεσιµότητας, το οποίο σηµαίνει ότι ο ιδιώτης αναλαµβάνει την υποχρέωση της
διαχείρισης και συντήρησης της υποδοµής ή υπηρεσίας ώστε να επιτυγχάνεται η
διαθεσιµότητά της. Ο ιδιώτης πληρώνεται απευθείας από το κράτος, µε τµηµατικές
καταβολές (availability payments) οι οποίες µπορούν να µειώνονται ανάλογα ή και
αναστέλλονται αν ο Ιδιώτης δε συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του επιτυγχάνοντας το
ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που απαιτεί η σύµβαση σύµπραξης. Μετά το πέρας της
συµβατικής περιόδου λειτουργίας το έργο µεταβιβάζεται στο ∆ηµόσιο. Παραδείγµατα
τέτοιου τύπου έργων είναι τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, τα κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών, η
παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και µηχανογράφησης, καθώς και τα συγκοινωνιακά
έργα µε χαµηλή ζήτηση (επαρχιακοί οδοί, δηµόσιες συγκοινωνίες κλπ).
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Σχήµα 2-4:

Λειτουργία σχήµατος µη ανταποδοτικών έργων Σ∆ΙΤ

Αναθέτουσα Αρχή

Υπ
ηρ
εσ
ίες

Μεταβίβαση υποδοµής µε
τη λήξη της σύµβασης

Πληρωµές ∆ιαθεσιµότητας

Κεφάλαιο / ∆άνεια

Τέλη Χρήσης

Εταιρία Ειδικού
Σκοπού

Μέτοχοι / Τράπεζες
Μερίσµατα / Κεφάλαια
και Τόκοι

Χρήστες
Αν προκύπτουν εµπορικές
ή άλλες χρήσεις από
το έργο

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού
Τοµέα, «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ», Αθήνα, Ιούνιος 2006

Οι Σ∆ΙΤ χαρακτηρίζονται και προσδιορίζονται από τη νοµική και επιχειρηµατική
µορφή που λαµβάνουν. Οι συνηθέστερες µορφές Σ∆ΙΤ είναι οι εξής παρακάτω11:
Συµβάσεις ̟αροχής υ̟ηρεσιών (Outsourcing ή Contracting out)
Οι δηµόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν την εκτέλεσης µιας
λειτουργίας και παροχής επιλεγµένων υπηρεσιών ή εργασιών στον ιδιωτικό τοµέα, που
εξειδικεύεται στο αντικείµενο που ανατίθεται. Οι υπηρεσίες αυτές δεν σχετίζονται απλά µε
την παροχή υπηρεσιών για λόγους περιορισµού του κόστους, αλλά αναφέρονται στην
παροχή ευρύτερων και πιο πολύπλοκων υπηρεσιών (outsourcing) που σχετίζονται µε µια
απλή δραστηριότητα ή διαδικασία (π.χ. ολοκληρωµένα συστήµατα παροχής πληροφοριών).
Αναφορικά µε τους κινδύνους, ένα µέρος µόνο αυτών µεταφέρεται στον ιδιωτικό τοµέα. Η
ευθύνη της εν λόγω υπηρεσίας ή λειτουργίας παραµένει στο δηµόσιο τοµέα, ενώ ο ιδιωτικός
τοµέας, µέσω σχετικής επένδυσης, του παρέχει συγκεκριµένες επιµέρους λειτουργικές
υπηρεσίες έναντι µιας προσυµφωνειθείσας αµοιβής. Η διάρκεια της σύµβασης είναι
συνήθως γύρω στα 1-2 χρόνια.
Συµβάσεις διαχείρισης (Management agreements)
Ο δηµόσιος τοµέας µεταφέρει τηn ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας
και συντήρησης στον ιδιωτικό φορέα. Ο τελευταίος ενεργεί πάντα για λογαριασµό του
δηµοσίου, λειτουργεί διοικητικά ανεξάρτητα και δεν έχει άµεση νοµική εξάρτηση από το

11

European Commission, Directorate – General Regional Policy, (2003), “Guidelines for Successful Public –

Private Partnerships”
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δηµόσιο. Αµείβεται για την παροχή των υπηρεσιών και η αµοιβή αυτή µπορεί να είναι
σταθερή ή να είναι σε συνάρτηση µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, π.χ. βελτίωση της
αποδοτικότητας, κ.α. Η σύνδεση του συστήµατος πληρωµών µε την επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων αποτελεί κίνητρο για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Η
διάρκεια της σύµβασης είναι συνήθως γύρω στα 3-5 χρόνια.
Κατασκευή υ̟οδοµών και ̟αροχή υ̟ηρεσιών [Design-Build-Finance-Operate
(D.B.F.O.)]
Η διαδικασία DBFO (Σχεδιασµός, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Λειτουργία)
περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένας ιδιώτης επενδυτής έχει στην ιδιοκτησία του
τον κατάλληλο εξοπλισµό ή τις υποδοµές για να παρέχει µια δηµόσια υπηρεσία µε το
ανάλογο µηνιαίο ή ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγµα που πληρώνεται από το δηµόσιο τοµέα.
Η µέθοδος αυτή εξαλείφει την ανάγκη για τη δηµιουργία µεγάλων έργων υποδοµής που
απαιτούν τη διάθεση κεφαλαίων σηµαντικού ύψους από το δηµόσιο. Στόχος της µεθόδου
είναι η ανάθεση στον ιδιώτη από το δηµόσιο διαφόρων έργων δηµιουργίας υποδοµών µαζί
µε την ευθύνη λειτουργίας τους. Σε αντάλλαγµα, ο ιδιωτικός τοµέας λαµβάνει την αµοιβή
του απευθείας από το δηµόσιο φορέα, και η οποία συναρτάται µε την απόδοση του, όπως
αποτυπώνεται στους όρους της σύµβασης µεταξύ των δύο πλευρών. Στη λήξη της
σύµβασης, η ιδιοκτησία του παγίου µεταφέρεται στο ∆ηµόσιο. Η διάρκεια της σύµβασης
είναι συνήθως γύρω στα 20-30 χρόνια
Παραχώρηση (Concession)
Η διαδικασία της παραχώρησης δεν διαφέρει και πολύ από την ανωτέρω. Η µόνη
και βασική τους διαφορά είναι ότι ο ιδιωτικός τοµέα απολαµβάνει την αµοιβή του από την
κατασκευή και διαχείριση του έργου από τον τελικό χρήστη που συνήθως είναι κάποιος
ιδιώτης και όχι άµεσα το ίδιο το δηµόσιο. Αυτή η µορφή Σ∆ΙΤ εφαρµόζεται όταν υπάρχει
επαρκής ζήτηση για το έργο ή τις υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα τα έσοδα από την
εκµετάλλευση του παγίου να διασφαλίζουν την βιωσιµότητά του, χωρίς να υπάρχουν
αντιδράσεις από την κοινή γνώµη για την εκµετάλλευση αυτή. Έργα τέτοιας µορφής στην
Ελλάδα αποτελούν η Γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου και η Αττική Οδός. Η διάρκεια της
παραχώρησης είναι συνήθως γύρω στα 25-30 χρόνια και ανατίθεται µέσα από
ανταγωνιστικό διαγωνισµό µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Σύµφωνα µε την
προσέγγιση της παραχώρησης, η ιδιοκτησία του έργου παραµένει στο δηµόσιο τοµέα, ενώ
ευθύνη του ιδιώτη επενδυτή είναι να εξασφαλίσει ότι οι υποδοµές χρησιµοποιούνται
κατάλληλα και συντηρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης και
επιστρέφονται στο δηµόσιο στην κατάσταση που ορίζει η σύµβαση µε το τέλος της
παραχώρησης.
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Άλλες διαδοµένες µορφές Σ∆ΙΤ, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε την κυριότητα των
στοιχείων, τη λειτουργία και διαχείριση των έργων, τον τρόπο χρηµατοδότησης, τη
διάρκεια, κ.α. παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

24

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πίνακας 2-1:

∆ιάφορες παραλλαγές των µορφών Σ∆ΙΤ

Μορφές Σ∆ΙΤ
Κατασκευή – Λειτουργία –
Μεταβίβαση [Build – Operate –
Transfer (Β.Ο.Τ.)] και
Κατασκευή – Ιδιοκτησία – Λειτουργία
– Μεταβίβαση [Build – Own-Operate
– Transfer (Β.Ο.Ο.Τ.)]

Σύντοµη Περιγραφή
Ο ιδιώτης ανάδοχος κατασκευάζει, µε βάση τις
προδιαγραφές που έχει συµφωνήσει µε το δηµόσιο, και
συντηρεί και λειτουργεί το έργο [που ανήκει είτε σε
κρατικούς φορείς (περίπτωση Β.Ο.Τ) ή στον ίδιο
(περίπτωση Β.Ο.Ο.Τ.)] για ένα προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια µετά τη λήξη της
περιόδου εκµετάλλευσης (παραχώρησης), είτε
µεταβιβάζει την λειτουργία του (Β.Ο.Τ), είτε την
ιδιοκτησία του (Β.Ο.Ο.Τ.) στο δηµόσιο. Στις
περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιώτης είναι υπεύθυνος για
τµήµα ή το σύνολο της χρηµατοδότησης του έργου.

Κατασκευή – Μεταβίβαση –
Λειτουργία [Build–Transfer-Operate
(Β.Τ.Ο.)]

Στη µέθοδο Β.Τ.Ο., ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί
και κατασκευάζει το έργο. Μετά την αποπεράτωσή του,
η ιδιοκτησία του µεταβιβάζεται στο δηµόσιο, το οποίο
στη συνέχεια συµφωνεί για τη µίσθωση του έργου στον
εν λόγω ιδιώτη, για προκαθορισµένη χρονική περίοδο.
Κατά τη περίοδο αυτή, ο ιδιώτης διαχειρίζεται το έργο
και εισπράττει τα έσοδα λειτουργίας του.

Κατασκευή – Ιδιοκτησία – Λειτουργία
[Build–Own-Operate (Β.Ο.Ο.)]

Στην ανάπτυξη της µορφής Β.Ο.Ο., το δηµόσιο
απευθύνεται στον ιδιωτικό τοµέα για την υλοποίηση
ενός κοινωφελούς έργου. Χορηγεί στον ιδιώτη µακράς
διάρκειας άδεια λειτουργίας, ο οποίος καθίσταται
υπεύθυνος για τη χρηµατοδότηση, το σχεδιασµό, την
ανέγερση και τη λειτουργία του έργου. Στη
συγκεκριµένη πρακτική, ο ιδιώτης έχει την ιδιοκτησία
του έργου, ενώ το δηµόσιο προσδιορίζει σαφώς τις
προδιαγραφές λειτουργίας που αφορούν στις
προσφερόµενες υπηρεσίες, τους κανόνες ασφάλειας και
το ανώτατο επίπεδο τυχόν τελών χρήσης του έργου (π.χ.
διόδια).

Αγορά – Κατασκευή – Λειτουργία
[Buy-Build-Operate (Β.Β.Ο.)]

Στο πλαίσιο προσέλκυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων,
το δηµόσιο πωλεί υφιστάµενες εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας σε ιδιώτες, µε σκοπό την υλοποίηση
πρόσθετων επενδύσεων (ανακαίνιση-επέκταση) σε
αυτές, ώστε να καταστεί δυνατή η εκµετάλλευση των
κατασκευαστικών και διοικητικών δεξιοτήτων των
ιδιωτών, η µείωση των κινδύνων που απορρέουν από
την ιδιοκτησία και λειτουργία του έργου και η ανάδειξη
της σηµαντικής οικονοµικής αξίας των υφισταµένων
έργων υποδοµής. ΄Έκτοτε, ο ιδιώτης λειτουργεί τις εν
λόγω εγκαταστάσεις ως ένα εποπτευόµενο από το
κράτος κερδοφόρο κοινωφελές έργο.

Χρηµατοδοτική Μίσθωση –
Ιδιοκτησία – Λειτουργία
[Leasing – Own – Operate (L.O.O.)]

Στη µορφή L.O.O., ο ιδιώτης ενοικιάζει υφιστάµενες
εγκαταστάσεις από το δηµόσιο, επενδύει ίδια κεφάλαια
για τον εκσυγχρονισµό τους ή την επέκτασή τους και
στη συνέχεια αναλαµβάνει τη λειτουργία και
εκµετάλλευσή τους για προκαθορισµένο χρονικό
διάστηµα, στο πλαίσιο σύµβασης µε το δηµόσιο, το
οποίο είναι ιδιοκτήτης του έργου.

Κατασκευή – Ιδιοκτησία –
Χρηµατοδοτική Μίσθωση –

Με τη µέθοδο B.O.L.T., ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και
κατασκευάζει το έργο, το οποίο στη συνέχεια µισθώνει
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Μορφές Σ∆ΙΤ

Σύντοµη Περιγραφή

Μεταφορά [Build-Own-LeaseTransfer (B.O.L.T.)]

µε τη µορφή leasing στο δηµόσιο. Το δηµόσιο από
πλευράς του καταβάλλει περιοδικές πληρωµές στον
ιδιώτη, µέσω των οποίων σταδιακά µεταβιβάζεται και η
ιδιοκτησία του έργου στην κυριότητά του. Στο τέλος της
περιόδου αυτής, το δηµόσιο είναι πλέον ο ιδιοκτήτης
των εγκαταστάσεων, ή τις αγοράζει µε τίµηµα, που έχει
προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά τη διάρκεια
της περιόδου µίσθωσης, τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων αναλαµβάνει είτε το δηµόσιο, είτε ο
ιδιώτης.

Σύµβαση Ιδιωτικών Υπηρεσιών:
Λειτουργία και Συντήρηση [Private
Services Contract: Operation and
Maintenance (Ο.Μ.)]

Με τη σύναψη µιας Ο.Μ. σύµβασης παροχής
υπηρεσιών, το δηµόσιο αναθέτει σε ιδιώτη την
λειτουργία και συντήρηση ενός έργου, του οποίου όµως
διατηρεί την ιδιοκτησία και τη διοίκηση.

Σύµβαση Ιδιωτικών Υπηρεσιών:
Λειτουργία, Συντήρηση και
∆ιαχείριση [Private Services Contract:
Operation, Maintenance and
Management (Ο.Μ.Μ.)]

Πρόκειται για σύναψη σύµβασης παροχής
«ολοκληρωµένων» υπηρεσιών µε την οποία το δηµόσιο
αναθέτει σε ιδιώτη τη λειτουργία, συντήρηση και
διοίκηση του έργου, διατηρώντας την ιδιοκτησία του.

Πηγή: Εθνικό Συµβούλιο των ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Συµπράξεων (NCPPP), ΗΠΑ, www.ncppp.org,
www.agoraideon.gr

2.5

Επιµερισµός Κινδύνων σε Έργα Σ∆ΙΤ
Η αποτελεσµατική µεταφορά και διαχείριση του κινδύνου αποτελεί κρίσιµο

παράγοντα επιτυχίας των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα ενώ ταυτόχρονα
αποτελεί παράµετρο διαφοροποίησης από άλλες µορφές συνεργασιών. Υπάρχει ένας
σηµαντικός αριθµός κινδύνων που αντιµετωπίζονται σε έργα συµπράξεων οι οποίοι
οµαδοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγίες και οι οποίες
παρουσιάζονται σε πίνακα που ακολουθεί στη συνέχεια. Οι βασικότερες κατηγορίες
κινδύνων είναι οι εξής12:
Κατασκευαστικός ή Τεχνικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος κατασκευής συσχετίζεται µε προβλήµατα σχεδιασµού (µη τήρηση
προδιαγραφών),

πρόσθετου

κατασκευαστικού

κόστους

(κακοτεχνίες,

σφάλµατα

κατασκευής, κακή διαχείριση από υπεργολάβους, κ.α.) και καθυστερηµένης παράδοσης. Η
ανάληψη και διαχείριση του κατασκευαστικού κινδύνου επιβαρύνει τους ιδιωτικούς φορείς.
Κίνδυνος διαθεσιµότητας και διαχείρισης
Ο κίνδυνος διαθεσιµότητας αναλαµβάνεται κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό
φορέα, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την παροχή συγκεκριµένης ποσότητας και ποιότητας

12

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα,

«Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ», Αθήνα, Ιούνιος 2006
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υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν ρητά
προβλεφθεί στη Σύµβαση. Οι δύο αυτές παράµετροι (ποσότητα και ποιότητα) µετρούν
ουσιαστικά την επίδοση του έργου που διαχειρίζεται και εκµεταλλεύεται ο Ιδιώτης. Ο
Ιδιώτης που αναλαµβάνει την κατασκευή και τη συντήρηση ενός παγίου µέσω Σ∆ΙΤ (π.χ.
σχολείο, δρόµος) έχει την υποχρέωση να διατηρεί το πάγιο διαθέσιµο προς χρήση,
ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχουν χρήστες ή όχι, καθώς αυτός είναι ένας κίνδυνος που
αναλαµβάνεται από το ∆ηµόσιο.
Κίνδυνος ζήτησης
Ο κίνδυνος ζήτησης αναφέρεται στις επιπτώσεις από τις µεταβολές της
προβλεπόµενης ζήτησης, υψηλότερες ή χαµηλότερες από την αρχικά αναµενόµενη, βάσει
του σχεδιασµού του έργου. Ο κίνδυνος συνδέεται µε τις διακυµάνσεις της ζήτησης που
εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες όπως ο κύκλος ζωής προϊόντος / υπηρεσίας
(product/business life cycle), οι νέες τάσεις αγοράς, η ένταση του ανταγωνισµού. Η δηµόσια
αρχή είναι εκείνη που αναλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του εν λόγω κινδύνου όταν
υποχρεώνεται να εξασφαλίσει ένα συµφωνηµένο επίπεδο ανταµοιβής ανεξάρτητα από την
εξέλιξη της πραγµατικής ζήτησης.
Πιστωτικός κίνδυνος
Τον πιστωτικό κίνδυνο ενός έργου Σ∆ΙΤ φέρουν τα υποψήφια πιστωτικά ιδρύµατα
(τράπεζες), τον οποίο υπολογίζουν και καλύπτουν βάσει των παραδοχών και των επιµέρους
συµφωνιών που έχουν γίνει µεταξύ των εταίρων για τον επιµερισµό των κινδύνων. Το
ποσοστό κόστους του επενδυτικού έργου το οποίο χρηµατοδοτείται µε τραπεζικό δανεισµό
µπορεί να ανέλθει έως και 80-90% στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται χρηµατοδοτική
συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιώτες πρέπει να εξασφαλίζουν την
διαθεσιµότητα επαρκούς χρηµατοδότησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνουν. Επιπλέον, προβλέπεται και η κατά περίπτωση δυνατότητα των ∆ηµόσιων
Φορέων να συνάπτουν απευθείας συµβάσεις µε τους δανειστές των Ιδιωτικών Φορέων.
Εκτός των ανωτέρω, υπάρχουν και άλλοι τύποι κινδύνων όπως ο εισοδηµατικός, ο
συναλλαγµατικός, ο πολιτικός, ο περιβαλλοντικός, κ.α., τα χαρακτηριστικά των οποίοων
παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 2-2:

Κατηγορίες κινδύνων σε έργα Σ∆ΙΤ

Κατηγορίες Κινδύνων

Σύντοµη Περιγραφή

Εισοδηµατικός κίνδυνος
(Revenue risk)

Η ροή εισοδηµάτων καθορίζεται κυρίως από δύο παράγοντες: το
επίπεδο χρήσης και τους δασµούς. Το επίπεδο της ζήτησης και
της ελαστικότητας της τιµής διαφέρουν από τοµέα σε τοµέα. Για
τη χρηµατοδότηση έργων, πρέπει να γίνονται υποθέσεις σχετικά
µε το επίπεδο χρήσης και το ύψος του εισοδήµατος. Αν και
συνήθως αυτές οι υποθέσεις είναι συντηρητικές, υπερβολές δεν
είναι ασυνήθιστες. Απρόβλεπτα µελλοντικά γεγονότα µπορούν
επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Επιλογή φορέα ιδιωτικού
τοµέα
(Choice of Private Sector
Partner)

Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται µε τη σύναψη συνεργασίας µεταξύ
αγνώστων εταίρων, γεγονός το οποίο παρατηρείται κατά τη
διαδικασία διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού που δεν προβλέπει
επαρκή περίοδο διαπραγµατεύσεων ώστε να επιτραπεί ένας
βαθµός γνώσης και εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο µερών. Οι
κύριοι κίνδυνοι εναπόκεινται στο ότι ο ιδιώτης αποδεικνύεται
ανεπαρκής ή όχι αρκετά ικανός για την παράδοση της υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τις αρχικές προδιαγραφές. Κοινή ανησυχία των
δηµόσιων φορέων είναι ότι µε τη χρηµατοδότηση µιας σύµβασης
Σ∆ΙΤ µπορεί να δηµιουργηθεί µια µονοπωλιακή κατάσταση για
την ιδιωτική επιχείρηση ή τουλάχιστον να δηµιουργηθεί
κατάσταση αθέµιτου ανταγωνισµού ή πρόσβασης στην αγορά.
Ένας επιπλέον σοβαρός κίνδυνος είναι η διαφθορά και ο
καθορισµός της αγοράς ή/και των τιµών.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
(Foreign exchange risk)

Ο δανεισµός από το εξωτερικό µπορεί να αποτελέσει απειλή για
τη βιωσιµότητα ενός έργου λόγω των διακυµάνσεων του ξένου
συναλλάγµατος. Ο κίνδυνος αυτός µεγαλώνει κατά τις
περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον ανάδοχο µέρος της
χρηµατοδότησης να προέρχεται από ξένες πηγές. Ο
συναλλαγµατικός κίνδυνος αυξάνεται όταν εµπλέκονται µη
ισχυρά νοµίσµατα, θέτοντας σε µεγαλύτερο κίνδυνο έργα που
υλοποιούνται σε αναπτυσσόµενες χώρες.

Κανονιστικός / Συµβατικός
κίνδυνος
(Regulatory / Contractual
risk)

Παρόλο που οι κυβερνήσεις διαπραγµατεύονται τους όρους των
συµβάσεων µε τους αναδόχους, δεν επιτυγχάνεται πάντοτε η
τήρηση των συµφωνηµένων δεσµεύσεων τους. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τα διόδια και τα τέλη χρήσεων. Αυτού του τύπου ο
κίνδυνος είναι δυνατόν να έχει ουσιαστική επίδραση στις
υπάρχουσες συµβάσεις παραχώρησης και να αποδυναµώσει το
δυνητικό ενδιαφέρον για µελλοντικά έργα. Ο κανονιστικός
κίνδυνος µεγαλώνει για κράτη όπου νέοι και µη δοκιµασµένοι
νόµοι δεσµεύουν τα έργα Σ∆ΙΤ. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι
πιθανότερο να εµφανίζονται και να ενδυναµώνονται σε χώρες µε
συγκριτικά λίγη εµπειρία στη χρηµατοδότηση έργων.

Πολιτικός κίνδυνος
(Political risk)

Ο πολιτικός κίνδυνος αυξάνει το κόστος εξασφάλισης
χρηµατοδότησης. Η µακρά διάρκεια των περισσότερων
συµφωνιών παραχώρησης και η κοινή αποστροφή προς τις
αυξήσεις τελών, καθιστούν τα έργα Σ∆ΙΤ ιδιαιτέρως ευαίσθητα
στον πολιτικό κίνδυνο, γεγονός το οποίο εντείνεται όταν νέες
κυβερνήσεις επιτηρούν µη δηµοφιλή έργα, αποτέλεσµα του
αποπροσανατολισµού της από την προηγούµενη κυβερνητική
αρχή. Η επιρροή διαφόρων οργανώσεων δύναται να
χρησιµοποιηθεί ώστε να µετριαστεί ο πολιτικός κίνδυνος, όπως
επίσης και άλλων φορέων µε τη µορφή της παροχής εγγυήσεων
πολιτικού κινδύνου σε ιδιώτες παραχωρησιούχους από σύµµαχες
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Κατηγορίες Κινδύνων

Σύντοµη Περιγραφή
χώρες.

Περιβαλλοντικός /
Αρχαιολογικός κίνδυνος
(Environmental /
Archeological risk)

Τα έργα υποδοµής προκαλούν πολλές φορές περιβαλλοντική
ανησυχία σε κυβερνήσεις και οµάδες πολιτών οι οποίοι
επαγρυπνούν περισσότερο στη προσπάθειά τους να µετριαστούν
οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Απρόβλεπτα
περιβαλλοντικά ζητήµατα αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου σε
µεγάλο βαθµό και οδηγούν σε σοβαρές καθυστερήσεις.

Κίνδυνος αφανών
ελαττωµάτων
(Latent defect risk)

Σε πολλές περιπτώσεις, τα διάφορα έργα µπορεί να αφορούν σε
αναβάθµιση ή επέκταση υφιστάµενων συστηµάτων. Ενώ τέτοια
έργα µπορεί αρχικά να φαίνονται ελκτικά, στην πραγµατικότητα
κάτι τέτοιο µπορεί να κρύβει κόστος για τον νέο ανάδοχο του
έργου, λόγω του ότι ο υπάρχων εξοπλισµός ή συστήµατα να
εµπεριέχουν λάθη/κακοτεχνίες. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να
µειωθεί µε προσεκτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων πριν τη
σύναψη σύµβασης παραχώρησης.

Κίνδυνος κοινωνικής
αποδοχής
(Public acceptance risk)

Τα έργα υποδοµών µπορούν να προκαλέσουν ηχηρές
διαµαρτυρίες από τις τοπικές κοινότητες, γεγονός το οποίο
µπορεί να αποδειχθεί µοιραίο για τις προς ιδιώτες παραχωρήσεις.
Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά παραδείγµατα κινδύνου
κοινωνικής αποδοχής (Λυόν, Βαρσοβία, Λισσαβόνα, κ.α.). Οι
προνοητικοί επενδυτές θα πρέπει να κάνουν προσεκτικές
εκτιµήσεις για όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις και επιδοκιµασίες
για τα έργα τους, καθώς και για το κοινό συναίσθηµα για το
έργο, πριν την λήψη απόφασης επένδυσης.

Κίνδυνος βιωσιµότητας
(Sustainability risk)

Η εισδοχή ιδιωτών σε δηµόσια έργα µπορεί να µειώσει τον
έλεγχο της ποιότητας µέσω των ψήφων και των φόρων από τους
φορολογουµένους, αν δεν αναπτυχθούν αποτελεσµατικά
συστήµατα ελέγχου και παρακολούθησης. Απαραίτητη θεωρείται
η ανάπτυξη ελεγκτικών οργανώσεων και η ενηµέρωση του
κοινού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται άµεση σχέση µε τον
ιδιώτη λειτουργό του έργου και ενδυναµώνεται το αίσθηµα της
«κοινής» ιδιοκτησίας και της συµµετοχής στα έργα Σ∆ΙΤ.

Κρυµµένος προστατευτισµός
(Hidden protectionism)

Ο λαός µπορεί να είναι πολύ επιφυλακτικός και δύσπιστος όταν
εµπλέκονται ιδιώτες στην υλοποίηση έργων και ιδιαίτερα όταν
αυτοί προέρχονται από άλλα κράτη και µάλιστα πλουσιότερα,
έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκόµισης κερδών από την
επένδυσή τους. Το γεγονός αυτό µπορεί να έχει επιπτώσεις και
στο πολιτικό πεδίο καθιστώντας δυσκολότερη την επίλυση των
διαµαχών. Ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει να διερευνήσει τις
εµπειρίες άλλων ξένων επενδυτών στις χώρες όπου προτίθεται να
επενδύσει. Ειρωνεία είναι το γεγονός ότι υπάρχει µικρότερη
αντιπαράθεση όταν γίνονται άµεσες συµφωνίες για την ανάληψη
έργου από ότι όταν διενεργείται ανοιχτός διαγωνισµός.

Πηγή: European Commission, Directorate – General Regional Policy, (2003), “Guidelines for
Successful Public – Private Partnerships”
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2.6

Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ
Οι Σ∆ΙΤ εµφανίζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, τα

κυριότερα εκ των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ στον πίνακα που ακολουθεί
γίνεται αναλυτικότερη αναφορά αυτών.
Η εφαρµογή της µεθόδου Σ∆ΙΤ στην υλοποίηση έργων έχουν µια σειρά από
πλεονεκτήµατα και οφέλη, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύονται ως ιδιαίτερα
σηµαντικά. Παρόλ’ αυτά υπάρχει και ο αντίλογος, µιας και οι Σ∆ΙΤ δεν ενδείκνυται για όλες
τις περιπτώσεις έργων ή όπως ισχυρίζονται οι πολέµιοι αυτής της µεθόδου τα µειονεκτήµατά
τους φαίνεται ότι αντισταθµίζουν τα δυνητικά οφέλη.
Όσον αφορά στα βασικά πλεονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ, σηµειώνεται ότι αυτές
µπορούν να βελτιώσουν την οικονοµική αποδοτικότητα (value for money) των πόρων του
∆ηµόσιου Τοµέα κατά την παροχή υπηρεσιών. Οι δηµόσιοι φορείς µπορούν να
ολοκληρώσουν ταχύτερα περισσότερα έργα ξεπερνώντας το πρόβληµα των περιορισµένων
οικονοµικών διαθεσίµων που αντιµετωπίζουν ακολουθώντας την παραδοσιακή µέθοδο
προκήρυξής τους. Σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, το σύστηµα των Σ∆ΙΤ δίνει κίνητρα στους
ιδιώτες να σχεδιάζουν εξαρχής το έργο, ώστε στο µέλλον να µπορούν να το συντηρήσουν
αποδοτικότερα και οικονοµικότερα, καθώς και να το παραδίνουν νωρίτερα προς χρήση. Η
κύρια ωφέλεια βάσει της οποίας εκτιµάται η προσφορά των Σ∆ΙΤ είναι η καλύτερη
οικονοµική αποδοτικότητα του έργου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Σχετικά µε τα βασικά µειονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ, αυτά, σύµφωνα µε τους επικριτές
του συστήµατος Σ∆ΙΤ, εστιάζονται στο κόστος των έργων, στο χρόνο της διαδικασίας
ανάθεσής τους, στην απώλεια του ελέγχου του ∆ηµοσίου επί των κατασκευαστών και άλλων
υπεργολάβων και στη µη ευελιξία των συµβάσεων σύµπραξης. Πιο συγκεκριµένα,
υποστηρίζεται ότι το κόστος χρηµατοδότησης αυξάνεται, εφόσον το ∆ηµόσιο συµµετέχει
στη χρηµατοδότηση του έργου (αν και εφόσον συµµετέχει). Επιπλέον, η πρόσληψη
εξειδικευµένων συµβούλων προκειµένου να συνδράµουν το ∆ηµόσιο Φορέα κατά τη
διαδικασία ανάθεσης και σύναψης της σύµβασης σύµπραξης και των παρεπόµενων
δανειακών ή άλλων συµφώνων απαιτεί χρόνο και επιπλέον κόστος που επιβαρύνει το
κόστος της σύµπραξης. Λόγω του ότι η διαχείριση και λειτουργία του έργου γίνεται από τον
ιδιώτη, ο έλεγχος που ασκεί το ∆ηµόσιο περιορίζεται στην τήρηση των προδιαγραφών
απόδοσης και λειτουργίας, ενώ παράλληλα δεν ορίζονται ορόσηµα στα προβλεπόµενα
χρονοδιαγράµµατα, δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες κατά τη διάρκεια της κατασκευής και
δύναται να µην επιβάλλονται ούτε για την παράδοση του έργου. Τέλος, λόγω της µακράς
διάρκειας των συµβάσεων σύµπραξης, που κατά κανόνα ξεπερνούν τα 20 χρόνια, η
πιθανότητα οι συµβάσεις να αποδειχθούν µη λειτουργικές, λόγω απρόβλεπτων ή µη
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προβλεφθέντων γεγονότων, είναι µεγαλύτερη από τις λοιπές – βραχυχρόνιες - συµβάσεις
δηµοσίων έργων.
Πίνακας 2-3:

Πλεονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ
Πλεονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σαφέστερη εστίαση στις διαφορετικές ευθύνες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα άρα
ακριβέστερη, καλύτερη και αποδοτικότερη κατανοµή αρµοδιοτήτων και κινδύνων µεταξύ τους.
Αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών, µε τη δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσής τους από
τον Ιδιώτη Φορέα.
Απελευθέρωση πόρων για άλλα έργα.
∆υνατότητα χρηµατοδότησης ∆ηµοσίων έργων και υπηρεσιών µε ιδιωτικά κεφαλαία.
Ποιοτικότερες υποδοµές µε µεγαλύτερη λειτουργικότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Αποδοτικότερη και οικονοµικότερη συντήρηση του έργου και παράδοσή του νωρίτερα.
Μείωση κόστους κατασκευής και διαχείρισης των έργων.
Οικονοµικότερη κατασκευή για το ∆ηµόσιο.
Μείωση του κρατικού δανεισµού για επενδύσεις.
Χρήση ιδιωτικών µέσων σε τοµείς που το ∆ηµόσιο αδυνατεί.
Βελτίωση επενδυτικού κλίµατος.
Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τον Ιδιωτικό Τοµέα.
Ύπαρξη νέας πηγής χρηµατοδότησης για το Κράτος, η οποία επιτρέπει την υλοποίηση της
υποχρέωσης του για επενδύσεις σε έργα υποδοµής.
Σωστότερη συντήρηση έργων σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους, και παράλληλη αναβάθµιση
των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Καλύτερη διοίκηση έργου.
Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Τοµέα.
Ταχύτερη υλοποίηση των υποδοµών και περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.
Μεταφορά κινδύνων σχεδιασµού, κατασκευής, λειτουργίας, τεχνολογικών αλλαγών,
χρηµατοδότησης.
Υλοποίηση έργων εντός προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος
Βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων.
Ευελιξία νοµικού πλαισίου.
Συµµετοχή µεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών διαγωνιζόµενων.
Προώθηση παραγωγικών επενδύσεων και αύξηση θέσεων εργασίας.
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Πίνακας 2-4:

Μειονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ
Μειονεκτήµατα των Σ∆ΙΤ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αύξηση κόστους χρηµατοδότησης έργου εφόσον το ∆ηµόσιο συµµετέχει στη χρηµατοδότηση
του έργου (αν και εφόσον συµµετέχει).
Περιορισµός του έλεγχου και εποπτείας του έργου από το ∆ηµόσιο, αφού η διαχείριση και
λειτουργία του έργου γίνεται από τον ιδιώτη.
Αύξηση κόστους, λόγω πρόσληψης εξειδικευµένων συµβούλων κατά τη διαδικασία ανάθεσης
και σύναψης της σύµβασης σύµπραξης.
Μετατροπή κατεξοχήν δηµοσίων αγαθών σε ιδιωτικά.
Μη εξυπηρέτηση του ∆ηµοσίου Συµφέροντος.
Μονοπωλιακές συµπεριφορές (αύξηση τιµής προσφερόµενης υπηρεσίας/προϊόντος κατά το
δοκούν).
Υποκατάσταση και ιδιωτικοποίηση Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
Αλλοίωση προϋπολογισµού µέσω µετάθεσης τρεχουσών δαπανών.
Παραχώρηση νευραλγικών υποδοµών.
Παράδοση δηµοσίων υπηρεσιών στην εκµετάλλευση τους από ιδιωτικά κερδοσκοπικά
συµφέροντα.
∆ιαχείριση και διοίκηση των υπηρεσιών από ιδιώτες.
Εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας. Μικρότερο ενδιαφέρον του ιδιωτικού φορέα για τις εξωτερικές
επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν, αφού κατά κανόνα ενδιαφέρεται για την µεγιστοποίηση του
κέρδους.
Υποβάθµιση της παρεχόµενης ποιότητας, λόγω προσπάθειας µείωσης του κόστους λειτουργίας
ενός έργου.
Επιλεκτική µεταχείριση στη διαδικασία επιλογής.
Πολιτικό ρίσκο.
∆ιάχυση ευθύνης, δυνατότητα υπεκφυγής από δηµοκρατικό έλεγχο.
Αδυναµία υλοποίησης, διακοπή λειτουργίας του έργου.
Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών.
Πολυπλοκότητα υλοποίησης
Υψηλά κόστη δόµησης σύµπραξης.
Υψηλότερα κόστη δανεισµού.
Αναποτελεσµατική διαχείριση της σύµβασης.

2.7

Θεσµικά – Νοµικά Θέµατα
Έως και την ψήφιση του Ν. 3389/2005, η πρακτική που ακολουθούνταν αναφορικά

µε την ανάθεση και υλοποίηση έργων µέσω Σ∆ΙΤ αφορούσε σε κύρωση των συµβάσεων
παραχώρησης µε Νόµο από τη Βουλή, η οποία όµως δεν είναι πλέον απαραίτητη. Η
νοµοθετική κύρωση είχε σκοπό να επικυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, να
κατοχυρώσει τα δικαιώµατα του αναδόχου παραχώρησης και, συχνά, να εισάγει
παρεκκλίσεις από ειδικά νοµοθετήµατα, ώστε να διευκολύνεται και να επισπεύδεται η
υλοποίηση των έργων (π.χ. επίσπευση χορηγήσεως αδειών, ειδικό φορολογικό καθεστώς,
κλπ.). Βεβαίως, η νοµοθετική κύρωση είχε και τις αρνητικές πλευρές της, αφού προκαλούσε
προβλήµατα νοµικής φύσης (π.χ. διττός νοµικός χαρακτήρας σύµβασης παραχώρησης: είναι
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σύµβαση ή νόµος; Πώς τροποποιείται;) αλλά και πρακτικής (π.χ. σηµαντικές καθυστερήσεις
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης).
Με την ψήφιση του Ν. 3389/2005 στις 13 Σεπτεµβρίου 2005, η νοµοθετική κύρωση
δεν είναι πλέον απαραίτητη δεδοµένου ότι το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων
σύµπραξης καθορίζεται µε σαφήνεια (άρθρο 17), το εφαρµοστέο νοµικό πλαίσιο είναι σαφές
και ευέλικτο, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για παρεκκλίσεις και άρα την ανάγκη για
προσφυγή στη Βουλή, (οι συµπράξεις διέπονται καταρχήν από τις διατάξεις των συµβάσεων
σύµπραξης και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα) και µε τις
διατάξεις των Κεφαλαίων Ε' και ΣΤ' επιλύονται οριστικά σωρεία προβληµάτων που κατά το
παρελθόν απαιτούσαν ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις (απαλλοτριώσεις, έκδοση αδειών,
προστασία του περιβάλλοντος κλπ.).
Το θεσµικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ περιλαµβάνει:
•

Νόµος 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/22.09.2005) «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
Τοµέα»

•

Νόµος 3383/2005 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων για τη
χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις περί δηµόσιων εσόδων και άλλες διατάξεις» - Άρθρο
16 παρ. 1

•

Νόµος

3299/2004

(ΦΕΚ

261/Α/23.12.2004)

«Παροχή

Κινήτρων

Ιδιωτικών

Επενδύσεων» και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
•

Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» του Ν. 3274/2004
(ΦΕΚ 195/Α/19.10.2004) «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού».

•

Ν. 3342/2005 «Βιώσιµη Ανάπτυξη – Αξιοποίηση Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων»

•

Πράσινο Βιβλίο (Green Paper) σχετικά µε τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης

•

Ανακοίνωση (Communication) της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και
το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης της
15.11.2005

•

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισµό των διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων: Η Οδηγία 2004/17/ΕΚ, η οδηγία 2004/18/ΕΚ

•

Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αρίθµ. 59: Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
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συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των
ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε (ΦΕΚ Α΄ 63)
•

Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αρίθµ. 60: Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α΄ 64)
Συµπληρωτικά λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν µετά την ολοκλήρωσή τους, το

κτηµατολόγιο, το θεσµικό πλαίσιο µε τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις, οι ρυθµίσεις της
Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) για τα ∆ηµόσια Ακίνητα, κ.λ.π.
Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί το ανακοινωθέν STAT/04/18/11-2-2004 της EUROSTAT,
στο οποίο διευκρινίζεται η λογιστική αντιµετώπιση στους εθνικούς λογαριασµούς των
έργων Σ∆ΙΤ. Ορίζει ότι τα στοιχεία του ενεργητικού, που συνδέονται µε µία Σ∆ΙΤ,
ταξινοµούνται ως µη δηµόσια στοιχεία του ενεργητικού, δηλαδή δεν υπολογίζονται στο
δηµόσιο χρέος, όταν:
•

Ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον κίνδυνο της κατασκευής.

•

Ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον έναν τουλάχιστον από τους
ακόλουθους δύο κινδύνους: τον κίνδυνο της διαθεσιµότητας ή τον κίνδυνο που
συνδέεται µε τη ζήτηση.

2.7.1 Ο Νόµος 3389/2005
Με το Ν. 3389/2005 δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα το νοµοθετικό πλαίσιο για τις
Σ∆ΙΤ, το οποίο ρυθµίζει την υλοποίηση έργων και την παροχή υπηρεσιών µέσω
Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Ειδικότερα13, µε το Νόµο ορίζονται οι
∆ηµόσιοι Φορείς που µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης µε Ιδιωτικούς Φορείς
σε τοµείς αρµοδιότητας και δραστηριότητάς τους
Προσδιορίζεται επίσης το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων σύµπραξης, µε
σαφή και αναλυτική περιγραφή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των
αντισυµβαλλοµένων σε σχέση µε το αντικείµενό τους. Ειδικότερα, ρυθµίζονται θέµατα
χρηµατοδότησης και συµµετοχής των δηµοσίων φορέων στη σύµπραξη, διαδικασιών
είσπραξης συµβατικών ανταλλαγµάτων, έκδοσης αδειών, προστασίας του περιβάλλοντος,
αντιµετώπισης περιπτώσεων αρχαιολογικών ευρηµάτων, απαλλοτριώσεων, εµπλοκής
δηµοσίων υπηρεσιών και ∆ΕΚΟ.
13

«Πολιτικά: Προωθούνται οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, Εισήγηση Υπουργού Οικονοµίας και

Οικονοµικών στην Κυβερνητική Επιτροπή», 21/03.2007, www.economist.gr
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Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στις διαδικασίες ανάθεσης, ενώ ορίζονται µε
σαφήνεια τα νοµικά θέµατα που διέπουν αυτές τις συµπράξεις, όπως είναι η εκχώρηση
απαιτήσεων, το κύρος των εµπράγµατων ασφαλειών, οι εταιρικοί µετασχηµατισµοί, τα
φορολογικά ζητήµατα και η επίλυση διαφορών (διαιτησία).
Προβλέπεται, επίσης, ρητά ότι στο πλαίσιο µιας Σύµβασης Σύµπραξης οι Ιδιωτικοί
Φορείς αναλαµβάνουν ουσιώδες µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση,
τη διαθεσιµότητα και την υλοποίηση των υποδοµών ή υπηρεσιών έναντι ανταλλάγµατος,
που καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά από τους ∆ηµόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες
των υπηρεσιών. Εποµένως, η αρχική χρηµατοδότηση, συνολικά ή εν µέρει, της υλοποίησης
των υποδοµών και της παροχής των υπηρεσιών γίνεται µε κεφάλαια και πόρους που
εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς, οι οποίοι αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου. Οι
προβλεπόµενες διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων σύµπραξης, είναι σύµφωνες µε τα
οριζόµενα στην Οδηγία 2004/18 της Ε.Ε.
Βάσει του Ν. 3389/2005, συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών η
Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ (ΕΓΣ∆ΙΤ), µε κύριο αντικείµενο τον εντοπισµό των έργων και
υπηρεσιών και υποδοµών, που µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόµου και να
υλοποιηθούν µέσω Σ∆ΙΤ. Η σύσταση της ΕΓΣ∆ΙΤ ακολούθησε τα πρότυπα αντίστοιχων
µονάδων που λειτουργούν σε άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προώθηση και εφαρµογή του θεσµού των Συµπράξεων. Σκοπός της ΕΓΣ∆ΙΤ είναι να
συνδράµει τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ (∆ΕΣ∆ΙΤ) και τους ∆ηµόσιους Φορείς.
2.7.2 Μερικές Απόψεις για το Ν. 3389/2005
Η ικανοποίηση της ανάγκης ύπαρξης ενός θεσµικού πλαισίου για την ανάθεση και
υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ στη χώρα µας επήλθε µε την ψήφιση του Νόµου 3389/2005. Παρόλ’
αυτά, διαφαίνεται ότι ο Νόµος εµπεριέχει ασάφειες και κενά.
Ένα από τα κύρια σηµεία που έχει επισηµάνει η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών
Ελλάδος (Γ.Σ.Σ.Ε.)14 αφορά στην καταρχήν αναγκαιότητα επισκόπησης των υφιστάµενων
νοµοθεσιών Σ∆ΙΤ στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να επιλεχθούν τα στοιχεία εκείνα

14

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ ΝΕ, Μηνιαίο Περιοδικό «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Τεύχος 119, Ιούλιος –

Αύγουστος 2005, «Απόψεις ΓΣΕΕ για το Σχέδιο Νόµο,

‘Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα’»,

(http://www.inegsee.gr/enimerwsi-119-doc4.htm)
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που προκύπτουν από τη µακροχρόνια εµπειρία ως στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του
θεσµού και που µπορούν να προσαρµοσθούν στις ελληνικές ιδιαίτερες συνθήκες.
Σηµείο σχολιασµού αποτελεί και ο τρόπος µε τον οποίο ορίζεται η έννοια των Σ∆ΙΤ
στο άρθρο 1 του Νόµου, ορισµός ο οποίος διαφέρει από εκείνον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αφού δίνεται µόνο το στοιχείο της από κοινού δέσµευσης, ενώ το
στοιχείο του δηµοσίου συµφέροντος αντικαθίσταται µε την «παροχή υπηρεσιών /
υποδοµών». Σύµφωνα µε την ΕΤΕπ, οι Σ∆ΙΤ εµπεριέχουν τρία (3) κύρια χαρακτηριστικά:
την κοινή ανάληψη κινδύνων, την κοινή δέσµευση, τους στόχους δηµόσιου συµφέροντος.
Επιπρόσθετα, η δηµιουργία Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) θεωρείται ότι αυξάνει
τη γραφειοκρατία και µειώνει την ευελιξία, ενώ δηµιουργεί νοµικό πρόβληµα αν το κράτος,
σε περίπτωση δυσλειτουργίας, θα πρέπει να στραφεί εναντίον της ΕΕΣ, οδηγώντας µε τον
τρόπο αυτό σε µειωµένη εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.
Για την υπαγωγή Σ∆ΙΤ στο Ν. 3389/2005, πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Νόµου, να πληρούνται σωρευτικά κάποιες προϋποθέσεις (εδάφια, α, β, γ και δ),
συµπεριλαµβάνοντας όµως παράλληλα και την εξαίρεση ότι σύµφωνα µε οµόφωνη
απόφαση της ∆ΕΣ∆ΙΤ, είναι δυνατή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η υπαγωγή Συµπράξεων
χωρίς να συντρέχει µία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις των εδαφίων (β) έως (δ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 2. Η έννοια του όρου «εξαιρετικές περιπτώσεις» δεν
προσδιορίζεται, ενώ δίνεται στη ∆ΕΣ∆ΙΤ η δυνατότητα να καθορίσει η ίδια, µε ειδική
απόφασή της, ότι, πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση.
Στο ίδιο άρθρο του Νόµου, στην παράγραφο 3, διατυπώνεται ότι δεν µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο Σύµπραξης, δραστηριότητες που κατά το Σύνταγµα, ανήκουν
άµεσα και αποκλειστικά στο Κράτος και ιδίως η εθνική άµυνα, η αστυνόµευση, η απονοµή
της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρµόδια δικαστήρια.
Το συγκεκριµένο σηµείο σχολιάζεται ως γενικότητα αφού η απαρίθµηση είναι ενδεικτική
και συνεπώς µπορούν να εξαιρούνται και άλλες «δραστηριότητες» δηλαδή «αρµοδιότητες»,
π.χ. είσπραξη φόρων, παροχή υπηρεσιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κ.λ.π.
Τέλος, όσον αφορά στη ∆ΕΣ∆ΙΤ και στην ΕΓΣ∆ΙΤ, σχολιάζεται ότι για την µεν
πρώτη, σύµφωνα µε τις από το Νόµο οριζόµενες αρµοδιότητές της, διαφαίνεται ότι
υποκαθιστά άλλα Όργανα για την έγκριση, ένταξη στο Π∆Ε, συµµετοχή του δηµοσίου στη
χρηµατοδότηση, κ.λ.π., για τη δε δεύτερη ότι αποκτά ανεπίτρεπτες υπερεξουσίες, ενώ οι
προβλεπόµενες από το άρθρο 29, φορολογικές απαλλαγές υπέρ του ιδιωτικού φορέα
κρίνονται υπερβολικές (απαλλαγή από φόρο εισοδήµατος επί των δεδουλευµένων τόκων
µέχρι την χρονική έναρξη της εκµετάλλευσης, επιστροφή πιστωτκού υπολοίπου ΦΠΑ σε
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τρίτους, οι οποίοι συναλλάσσονται µε την ΕΕΣ, µεταφορά συσσωρευµένων ζηµιών της ΕΕΣ
προς συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη των δέκα επόµενων χρήσεων, κ.λπ.).
Ένα άλλο σηµείο του Νόµου για το οποίο µπορεί να γίνει µεγάλη συζήτηση, αφορά
στο άρθρο 31 «Επίλυση ∆ιαφορών – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο». Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο,
για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σχετικά µε την εφαρµογή, την ερµηνεία ή το
κύρος Συµβάσεων Σύµπραξης ή των Παρεπόµενων Συµφώνων προβλέπεται η διαιτησία –
κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του ∆ηµοσίου. Επιπλέον,
προβλέπεται ότι µε τη Σύµβαση Σύµπραξης ή τα Παρεπόµενα Σύµφωνα, καθορίζονται οι
κανόνες που διέπουν τον ορισµό των διαιτητών, οι κανόνες διαιτησίας, οι αµοιβές των
διαιτητών, η έδρα των διαιτητικών δικαστηρίων και η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η
διαιτησία. Σχετικά µε την εκδοθείσα απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, προβλέπεται ότι
αυτή είναι οριστική και αµετάκλητη και ότι δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο
ένδικο µέσο, ενώ αποτελεί τίτλο εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα
∆ικαστήρια, και τα αντίδικα µέρη δεσµεύονται να συµµορφωθούν αµέσως µε τους όρους
της. Συνέπεια των παραπάνω, σύµφωνα µε τον Τάχο Ι. Αναστάσιο, οµότιµο Καθηγητή του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)15, είναι ότι τα κρατικά δικαστήρια
φαίνεται ότι αποκλείονται παντελώς, καθιστώντας το Νόµο αντιφατικό, διότι διαφορές που
αφορούν αντικείµενα κατ’ εξοχήν κρατικής αρµοδιότητας, τις υπάγει υποχρεωτικά και
καθολικά στην κρίση µη κρατικών δικαστηρίων, δηλαδή ιδιωτικών, διάταξη η οποία δεν
συνάδει µε το Σύνταγµα. Επιπλέον, ενώ στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι για την επίλυση
διαφορών εφαρµόζεται το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο εντούτοις το δηµόσιο δίκαιο σχεδόν
παντελώς δεν εφαρµόζεται, προβλέπεται ρητά ότι το ιδιωτικό δίκαιο εφαρµόζεται µόνο
συµπληρωµατικά και ότι τους εφαρµοζόµενους κανόνες ορίζουν κατά περίπτωση, η σχετική
προκήρυξη και η σύµβαση σύµπραξης. Φαίνεται λοιπόν ότι η ∆ιοίκηση είναι αυτή που
καθορίζει κάθε φορά το «ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο».
Ασάφεια υφίσταται ως προς το σε ποιες περιπτώσεις καθίσταται δυνατό ή
υποχρεωτικό κάποιες συµβάσεις σύµπραξης να κυρωθούν µε τυπικό Νόµο από τη Βουλή,
όπως γίνονταν µε τις συµβάσεις παραχώρησης. Με την ψήφιση του Ν. 3389/2005, η
νοµοθετική κύρωση δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε είναι πλέον απολύτως απαραίτητη16 …
αλλά ούτε και καταργείται.

15

Τάχος Α., «Β΄ Γνωµοδοτήσεις - Μελέτες», ∆ΕΕ 12/2005 (Έτος 11ο), 1245, «Παρατηρήσεις επί του νέου Νόµου

3389/2005 ‘Συµπράξεις ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα’»
16

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, Κέντρο Πληροφόρησης,

Συχνές Ερωτήσεις (http://www.sdit.mnec.gr/el/infopoint/faqs/)
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Σύµφωνα µε το άρθρο 17 «Σύµβαση Σύµπραξης», παρ. 1 του ν. 3389/2005, το µόνο
συµβατικό πλαίσιο που δεσµεύει τους εµπλεκόµενους ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς
είναι οι Συµβάσεις Σύµπραξης και τα Παρεπόµενα Σύµφωνα, τα οποία περιλαµβάνουν τους
όρους και τις ρυθµίσεις που καθορίστηκαν από το ∆ηµόσιο Φορέα µε τη σχετική
Προκήρυξη και όχι η νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων έργων. Ο Αστικός Κώδικας εφαρµόζεται
συµπληρωµατικά. Έτσι, προκύπτει ότι το δηµόσιο δίκαιο δεν εφαρµόζεται κατά µείζονα
λόγο, εφόσον δεν εφαρµόζεται κυρίως ούτε το ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή ο Αστικός Κώδικας
(Τάχος, 2005)

2.8

Χρηµατοδοτικά Θέµατα
Τα έργα Σ∆ΙΤ βασίζονται στις αρχές της χρηµατοδότησης τύπου Non-Recourse,

δηλαδή, το ανειληµµένο για τη χρηµατοδότηση ενός έργου χρέος καλύπτεται και
αποπληρώνεται από την ταµειακή ροή του έργου, χωρίς να βασίζεται η αποπληρωµή στην
πιστοληπτική αξία των µεµονωµένων επενδυτών του έργου.
Τα έργα αναλαµβάνονται από Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) που δηµιουργούνται
από τους ιδιώτες και έχουν συνήθως έχουν µικρή κεφαλαιακή βάση. Στην ΕΕΣ µπορούν να
συµµετέχουν εργολάβοι, κατασκευαστικές εταιρείες, φορείς διαχείρισης έργου, φορείς
παροχής τεχνικού εξοπλισµού, φορείς µετοχικών κεφαλαίων και χρηµατοδότες, κ.α.
Σχήµα 2-5:

Ενδεικτικό συµβατικό σχήµα ενός έργου Σ∆ΙΤ

Lead Arrangers
Συµφωνία ∆ανειστών

Συµµετέχουσες
Τράπεζες

Ασφαλιστής

Μέτοχοι
∆ανειακά
κεφάλαια

Μερίσµατα

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύµβαση ασφάλισης
του έργου

Εγγυητικές
επιστολές

Αποπληρωµή
δανείων

Σύµβαση Σύµπραξης
Πληρωµές διαθεσιµότητας

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού
Παροχέας

∆ηµόσιος φορέας

Σύµβαση για παροχή
π.χ. ενέργεια, νερό, τηλέφωνο
Σύµβαση κατασκευής
Συνήθως Turnkey fee

Σύµβαση
λειτουργίας,
διαχείρισης

Υπεύθυνος Συντήρησης
Εγγυητικές επιστολές
καλής λειτουργίας

Εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης

∆ιαχειριστής

Πηγή:

Παπαδοπουλος

Σύµβαση συντήρησης

Κατασκευαστής

Α.,

(2006),

«Σύµπραξη

∆ηµοσίου

και

Ιδιωτικού

Τοµέα

(Σ∆ΙΤ).

Νέο περιβάλλον υλοποίησης έργων & παροχής υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», Grant
Thonrton, Καβάλα

Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα, το θεσµικό πλαίσιο για Σ∆ΙΤ αξίας µέχρι 200 εκατ.
ευρώ παρέχεται µε το Ν. 3389/2005. Για έργα Σ∆ΙΤ µεγαλύτερης αξίας, προβλέπεται είτε η
υπαγωγή στο Ν. 3389/2005 µε απόφαση της αρµόδιας ∆ΕΣ∆ΙΤ, είτε νοµοθετεί κατά
περίπτωση (ad hoc) η Βουλή.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 18 «Θέµατα χρηµατοδότησης» του Ν. 3389/2005, η
χρηµατοδότηση, από την πλευρά του Ιδιωτικού Φορέα περιλαµβάνει:
α) Τα ίδια κεφάλαια της ΕΕΣ.
β) Τα εξασφαλιζόµενα κεφάλαια της ΕΕΣ µε οποιαδήποτε µορφή δανείου ή πίστωσης και
ιδίως µε δάνεια, οµολογίες και τιτλοποίηση µελλοντικών ή υφιστάµενων απαιτήσεων.
γ) Τις αναγκαίες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις που απατούνται για παροχή των υπό (α) και (β)
προαναφερόµενων σηµείων.
δ) Τους πόρους από την εκµετάλλευση του αντικειµένου της Σύµπραξης κατά την
κατασκευαστική περίοδο.
Σε περιπτώσεις που θα συµµετάσχει και το ∆ηµόσιο στη χρηµατοδότηση του έργου,
η συµµετοχή αυτού µπορεί να είναι σε χρήµα ή σε είδος. Όσον αφορά στη συµµετοχή του
∆ηµοσίου σε χρήµα, αναλύονται στη συνέχεια οι διάφορες δυνητικές πηγές από τις οποίες
µπορεί το ∆ηµόσιο να αντλήσει πόρους για τη συνεισφορά του στην υλοποίηση του έργου.
Η δεύτερη περίπτωση (σε είδος) µπορεί ενδεικτικά να αφορά σε παραχώρηση ακινήτων
κατά χρήση, παραχώρηση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί ακινήτων, εκχώρηση δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης έργων.
Ο Νόµος δίνει επίσης το δικαίωµα και τη δυνατότητα στους ∆ηµόσιους Φορείς να
συνάπτουν συµβάσεις και µε τους δανειστές της ΕΕΣ.
Σχήµα 2-6:

Χρηµατοδοτικό

σχήµα

ενός

έργου

Σ∆ΙΤ

µε

τις

δυνητικές

πηγές

χρηµατοδότησής του
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ίδια κεφάλαια της ΕΕΣ.

Χρηµατική Συνεισφορά

Εξασφαλιζόµενα κεφάλαια της ΕΕΣ (δάνεια ή πίστωση,
οµολογίες, τιτλοποίηση µελλοντικών ή υφιστ. απαιτήσεων

Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων
Αναπτυξιακός Νόµος (3299/2004)

Αναγκαίες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις
Πόροι από εκµετάλλευση του αντικειµένου της Σύµπραξης
κατά την κατασκευαστική περίοδο

ΚΠΣ: Τοµεακά Προγράµµατα, Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, Ταµείο Συνοχής
Εγγυήσεις ∆ηµοσίου
∆ανεισµός από ΕΤΕπ

Συνεισφορά σε Είδος
Παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση
Παραχώρηση εµπράγµατων δικαιωµάτων
επί ακινήτων
Εκχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης έργων
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Ίδια κεφάλαια της ΕΕΣ
Τα ίδια κεφάλαια σχηµατίζονται από συνεισφορά των µετόχων (ιδιωτών) και
ενδεχοµένως του ∆ηµοσίου. Συνήθως το 80% ή και 90% του κόστους του επενδυτικού
έργου χρηµατοδοτείται µε τραπεζικό δανεισµό, εάν δεν υπάρξει χρηµατοδοτική συµµετοχή
από το δηµόσιο τοµέα. Τα ίδια κεφάλαια των µετόχων της ΕΕΣ ανέρχονται συνήθως στο 1015% περίπου του συνολικού κόστους του έργου τα οποία ανακτώνται σε σχετικά σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ και
τυχόν δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (subordinated debt). Τα δάνεια των τραπεζών προς
την ΕΕΣ χορηγούνται µε περιορισµένη αναγωγή (limited recource finance). Η απαίτηση της
τράπεζας σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµών περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία της
ΕΕΣ και δεν επεκτείνεται στους φορείς (πρόσωπα ή άλλες εταιρείες) που την συγκροτούν.
Μέσω των συµβάσεων και των εγγυήσεων που τις συνοδεύουν πρέπει να διασφαλίζεται
τέτοια κατανοµή κινδύνων µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και των
δανειστών, ώστε να παραµένει ένα µικρό µέρος των κινδύνων στην ΕΕΣ. Η εκτιµώµενη αξία
όµως των κινδύνων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισµα της ίδια συµµετοχής των
επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο και του χρέους µειωµένης εξασφάλισης που έχει
αναλάβει η ΕΕΣ.
∆ανειακά κεφάλαια
Ο τραπεζικός δανεισµός17 αποτελείται από δάνεια αυξηµένης εξασφάλισης (senior debt),
τα οποία χορηγούνται από τράπεζες ή κοινοπραξία τραπεζών. Το ύψος και οι όροι των
δανείων αυτών εξαρτώνται από τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε έργου, ο οποίος συναρτάται µε
τις εξής παραµέτρους:
•

Αξιοπιστία του επιµερισµού των κινδύνων, που συνίσταται στην επάρκεια των
νοµοθετικών ρυθµίσεων και των συµβατικών όρων που υπογράφονται µεταξύ του
ιδιώτη - επενδυτή και της αναθέτουσας δηµόσιας αρχής και επιτρέπουν στους
χρηµατοδότες τη διαχείριση των κινδύνων στην πορεία του έργου.

•

Ροές εσόδων του έργου (βιωσιµότητα του έργου µακροπρόθεσµα και επάρκεια των
εσόδων να διασφαλίσουν την αποπληρωµή των δανείων).

•

Ποιότητα και εύρος των εγγυήσεων και φερεγγυότητα των φορέων που τις χορηγούν.

•

∆ιάρκεια των δανείων, που συνήθως στα έργα Σ∆ΙΤ κυµαίνεται από 15 - 25 χρόνια.

•

Χρηµατοδοτική συνδροµή από το δηµόσιο τοµέα (ενισχύσεις, επιχορηγήσεις
κεφαλαίων, Ταµεία, κ.λπ.) ή δυνατότητα του έργου και του επενδυτή να αναπτύξει
παράλληλες δραστηριότητες που αποφέρουν επιπλέον έσοδα (project leverage).

17

Κέρδος στο ∆ιαδίκτυο, «Οι Σ∆ΙΤ κερδίζουν έδαφος και την προτίµηση των ιδιωτών επενδυτών», 14/12
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Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει χρηµατοδοτική συµµετοχή του ∆ηµοσίου,
τότε ως δυνητικές πηγές χρηµατοδότησης αναφέρονται οι εξής:
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων
Το ∆ηµόσιο µπορεί να χρηµατοδοτήσει µέρος του έργου – κυρίως για δηµόσια
υποδοµή – από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Ενισχύσεις του Ανα̟τυξιακού Νόµου 3299/2004
Η ΕΕΣ, µπορεί να εντάξει το επενδυτικό της σχέδιο στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι
ενισχύσεις που παρέχονται µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου αφορούν σε επιχορήγηση ή
επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, φορολογικές απαλλαγές και επιδότηση του κόστους
της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Τα σχέδια που αφορούν σύµπραξη µε ιδιώτη επενδυτή, µε παραχώρηση ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου για τουλάχιστον 15 έτη
εντάσσονται στις ενισχύσεις του Νόµου (αρθ. 3, παρ. 6 εδάφιο δι).
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Το ∆ηµόσιο µπορεί να αξιοποιήσει τους πόρους των διάφορων διαρθρωτικών
ταµείων της ΕΕ, και κατά βάση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων για την επιχορήγηση
επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά του έργου το οποίο θα υλοποιηθεί µε
σύµπραξη µε ιδιώτη. Οι πόροι αυτοί µπορούν να προέρχονται είτε από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ), είτε από Τοµεακά Προγράµµατα. Επιπλέον, είναι
δυνατή και η αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Συνοχής για έργα υποδοµών στους τοµείς
του περιβάλλοντος και των µεταφορών.
Σηµειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγµατοποιούνται συζητήσεις µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις οποίες συµµετέχει ενεργά η Ελλάδα, ώστε να καταστεί εφικτή
η συγχρηµατοδότηση επιλέξιµων έργων Σ∆ΙΤ από κοινοτικούς πόρους. Παρότι ο θεσµός
των Σ∆ΙΤ εφαρµόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες της ΕΕ, κάτι τέτοιο δεν έχει
επιτευχθεί µέχρι στιγµής για τα έργα αυτά, αλλά µόνο για τις συµβάσεις παραχώρησης.
Εγγυήσεις ∆ανείων
Το ∆ηµόσιο µπορεί να παρέχει στην ανάδοχο εταιρεία εγγυήσεις διαφόρων µορφών,
προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο (π.χ. Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων-ΤΕΜΠΕ Α.Ε.).
∆ανεισµός Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων
Η ΕΤΕπ αποτελεί έναν από τους βασικότερους χρηµατοδότες έργων Σ∆ΙΤ και αυτό
φαίνεται από το παρακάτω σχήµα το οποίο παρουσιάζει τη χρηµατοδότηση έργων Σ∆ΙΤ για
την περίοδο 1990 έως και 2005.
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Σχήµα 2-7:

Χρηµατοδότηση έργων Σ∆ΙΤ από την ΕΤΕπ κατά την περίοδο 1990-2005 (σε
εκατ. ευρώ)

Πηγή: Public Private Partnership for Infrastructure in the European Union – EIB’s Contribution,
EAPA Symposium, Brussels 2006

Το χαρτοφυλάκιο χρηµατοδοτούµενων από την ΕΤΕπ έργων σε γεωγραφικό επίπεδο
και για την δεκαπενταετία 1990-2005, το οποίο παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο σχήµα
που ακολουθεί, δείχνει ότι το Ηνωµένο Βασίλειο µαζί µε την Πορτογαλία κατέχουν τις
πρώτες θέσεις σε όρους λήψης δανείων για έργα Σ∆ΙΤ και ακολουθεί η Ισπανία, η Ελλάδα
και η ∆ανία. Όσον αφορά στην τοµεακή σύνθεση του χαρτοφυλακίου έργων Σ∆ΙΤ της
ΕΤΕπ, κατά βάση υλοποιούνται έργα οδοποιίας, τούνελ και γεφυρών, αστικών
συγκοινωνιών και ανάπτυξης.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

42

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σχήµα 2-8:

Γεωγραφική κατανοµή έργων Σ∆ΙΤ του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ

Πηγή: Public Private Partnership for Infrastructure in the European Union – EIB’s Contribution,
EAPA Symposium, Brussels 2006
Σχήµα 2-9:

Τοµεακή κατανοµή έργων Σ∆ΙΤ του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ

Πηγή: Public Private Partnership for Infrastructure in the European Union – EIB’s Contribution,
EAPA Symposium, Brussels 2006
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Η συµµετοχή της ΕΤΕπ18 λειτουργεί συµπληρωµατικά µε άλλους χρηµατοδότες
(εµπορικές τράπεζες και κεφαλαιαγορές) και επηρεάζει θετικά την απόφαση των εµπορικών
τραπεζών για τη συµµετοχή τους στη χρηµατοδότηση των έργων. Η συµµετοχή αυτή έχει
δύο µορφές:
α) Το δάνειο χορηγείται µε την εγγύηση των εµπορικών τραπεζών και η εγγύηση
αποδεσµεύεται µε την αποπεράτωση και την αποδεδειγµένη ικανότητα λειτουργίας του
έργου. Τα χορηγούµενα δάνεια είναι σηµαντικού ύψους, έχουν µακρά περίοδο χρεολυτικής
αποπληρωµής και ανταγωνιστικά επιτόκια. Σηµαντικό κριτήριο για την ΕΤΕπ παραµένει ο
τρόπος κατανοµής των κινδύνων κατασκευής, διαθεσιµότητας και ζήτησης στις συµβάσεις
παραχώρησης και ποιος φορέας τους αναλαµβάνει. Η πιστωτική ποιότητα του
χαρτοφυλακίου Σ∆ΙΤ της Τράπεζας ενισχύεται από την υποστήριξη που παρέχει ο δηµόσιος
τοµέας στη ροή των πληρωµών προς πληθώρα έργων Σ∆ΙΤ. Από χρηµατοπιστωτική άποψη,
η µακρά διάρκεια των δανείων και των περιόδων χάριτος που προτείνει η Τράπεζα
ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για τα µεγάλα έργα υποδοµής, δεδοµένης της µακράς διάρκειας
οικονοµικής ζωής των χρηµατοδοτούµενων στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και της
πορείας που ακολουθούν συνήθως οι ταµειακές ροές στη διάρκεια της υλοποίησης. Η ΕΤΕπ
ασχολείται επίσης µε την ανάπτυξη ευρέως φάσµατος χρηµατοδοτικών µέσων όπως
εγγυήσεις, δευτερεύοντα χρέη ή χρέη υβριδικής µορφής και χρηµατοδοτικούς πόρους για
υποδοµές, και µε την εντατικοποίηση της τιτλοποίησης ανάλογα µε τις ανάγκες,
προκειµένου να διευκολύνεται η αύξηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή
δηµόσιων υποδοµών
β) Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια και για έργα Σ∆ΙΤ µικρότερου προϋπολογισµού (από €50-100
εκ.) στα οποία αναλαµβάνει εξολοκλήρου τον πιστωτικό κίνδυνο. Τα έργα µπορεί να είναι
µεµονωµένα ή οµαδοποιηµένα (bunding), για να έχουν ικανό µέγεθος για χρηµατοδότηση.
Άλλα χρηµατοδοτικά µέσα και εργαλεία
Για την υλοποίηση έργων µέσω Σ∆ΙΤ και ιδιαίτερα για αστικές περιοχές είναι
δυνατόν να αξιοποιηθούν νέα εργαλεία όπως η Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Αειφόρες
Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές, γνωστή ως JESSICA (Joint European Support

for

Sustainable Investment in City Areas).
Η JESSICA αποτελεί µια νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής σε συνεργασία µε την
ΕΤΕπ και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης που βασίστηκε στην ανάγκη
18

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής µε θέµα «Ο ρόλος της ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) και ο αντίκτυπος στην
προβληµατική της ανάπτυξης» (2005/C 234/12), 22.09.2005
Κέρδος στο ∆ιαδίκτυο, «Οι Σ∆ΙΤ κερδίζουν έδαφος και την προτίµηση των ιδιωτών επενδυτών», 14/12
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για προώθηση της αειφόρου επένδυσης, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αστικές
περιοχές. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διευκόλυνση της παροχής συµπληρωµατικής
χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης
και άλλες τράπεζες και στη συµβολή για προσέλκυση συµπληρωµατικού µετοχικού
κεφαλαίου, κυρίως για συµπράξεις µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και άλλα έργα που
στηρίζονται από τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης, τα οποία είναι ταµεία ειδικευµένα σε
επενδύσεις αστικής ανάπτυξης και ανακυκλώνουν τους πόρους του ΕΤΠΑ (και του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου-ΕΚΤ όπου είναι επιλέξιµο) επιτυγχάνοντας µακροχρόνια
αειφορία των πόρων. Τα Ταµεία αυτά θα επιλέγουν και θα στηρίζουν συµπράξεις µεταξύ
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και άλλα αστικά έργα, παρέχοντας δάνεια, µετοχές ή
εγγυήσεις αλλά όχι επιδοτήσεις.
Ένα έργο µπορεί να στηριχθεί µερικώς από τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης (µη
επιδοτήσεις) και µερικώς από δηµόσιες επιχορηγήσεις (συµπεριλαµβανοµένου και από τα
επιχειρησιακά προγράµµατα), ενώ µπορούν επίσης να συµµετάσχουν άλλες ιδιωτικές
τράπεζες και επενδυτές. Το έργο θα µπορεί να προωθηθεί από επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου,
κοινοτικού ή ιδιωτικού τοµέα ή από µικτές επιχειρήσεις όπου θα συµµετέχουν οι παραπάνω
εταίροι υπό οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους. Η ΕΤΕπ, άλλα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, ιδιωτικές τράπεζες και επενδυτές µπορούν να συνεισφέρουν µε πρόσθετα δάνεια
ή µετοχικό κεφάλαιο. Οι συνεισφορές του προγράµµατος χρησιµοποιούνται για τη
χρηµατοδότηση δανείων που παρέχονται από τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης στους τελικούς
δικαιούχους υποστηριζόµενα από σχήµατα εγγυήσεων από τα ταµεία και τις συµµετέχουσες
τράπεζες. ∆εν προβλέπεται κρατική εγγύηση γι’ αυτά τα δάνεια, οπότε δεν επιβαρύνεται η
δηµόσια χρηµατοδότηση και το δηµόσιο χρέος.

2.9

Ευρωπαϊκή – Ελληνική Εµπειρία

2.9.1 Ευρωπαϊκή Εµπειρία
Ο θεσµός των Σ∆ΙΤ δεν είναι κάτι καινούργιο για την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα,
αφού πρόκειται για µία µέθοδο ευρέως γνωστή, η οποία χρησιµοποιείται όλο και
περισσότερο στα διάφορα κυβερνητικά προγράµµατα και από χώρες µάλιστα οι οποίες
έχουν εισέλθει πρόσφατα ή πρόκειται να ενταχθούν σύντοµα στην Ε.Ε.
Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι η πρωτοπορία της Μ. Βρετανίας στην
κατασκευή δηµόσιων έργων και παροχή υπηρεσιών µε Σ∆ΙΤ, εφαρµόζοντας το πρόγραµµα
PFI (Private Finance Initiative) µε το οποίο κατασκευάζονται από το 1992 πάσης φύσεως
δηµόσια έργα. Είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη εµπειρία στον εν λόγω τοµέα και
υπολογίζεται ότι από την έναρξη του προγράµµατος PFI έως και τον Μάρτιο του 2006 έχουν
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υλοποιηθεί 747 έργα Σ∆ΙΤ κεφαλαιουχικής αξίας £47,5 δις στα οποία συµπεριλαµβάνονται
45 νοσοκοµεία και πάνω από 200 σχολεία. Υπογραµµίζεται η σηµαντική παρουσία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πάνω από 200 έργα) στα έργα Σ∆ΙΤ. Επιπλέον, υπάρχει
πρόγραµµα συνεχούς κατάρτισης και έχει ξεκινήσει η εξαγωγή τεχνογνωσίας µέσω της
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε κράτη µέλη της ΕΕ. Τα PFI αντιπροσωπεύουν το
10-13,5% των δηµόσιων επενδύσεων της Βρετανίας. Τέλος,

η γοργή ανάπτυξη των

υπογραφόµενων συµφωνιών µετά το 1997 δείχνει πώς οι Σ∆ΙΤ έχουν µεταφερθεί και σε
τοπικό επίπεδο.
Η ανασκόπηση της κατάστασης της αγοράς των Σ∆ΙΤ και των προοπτικών αυτής σε
15 κράτη της Ευρώπης έως και το 2005 (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ρωσία, Σλοβακία,
Ισπανία) καταδεικνύει τέσερα βασικά σηµεία:
1. Σαφής τάση υλοποίησης δηµόσιων έργων µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ.
2. Οι Σ∆ΙΤ έχουν βασιστεί στις παλαιότερες συµβάσεις παραχώρησης.
3. Κοινές κατηγορίες υλοποιούµενων, µέσω Σ∆ΙΤ, έργων: µεταφορικές υποδοµές,
(αυτοκινητόδροµοι, σιδηρόδροµοι, µετρό, αεροδρόµια, κλπ.), έργα υδροδότησης και
συστηµάτων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, κατασκευή σχολικών κτιρίων,
νοσοκοµείων, καταστηµάτων κράτησης.
4. Κυριότερο πρόβληµα, το θεσµικό – νοµικό πλαίσιο.
Συνοπτικά, η κατάσταση της αγοράς Σ∆ΙΤ στα παραπάνω 14 κράτη της Ευρώπης (πλην της
Ελλάδας) έχει ως εξής19:
Αυστρία
Στην Αυστρία, ο δηµόσιος τοµέας ακόµη µαθαίνει και κερδίζει εµπειρία από το χώρο των
Σ∆ΙΤ. Η χώρα έχει ιδιαίτερα ανεπτυγµένο των κλάδο της βιοµηχανίας παρά των υπηρεσιών,
το οποίο σηµαίνει µια έλλειψη της δοµής υπηρεσιών για Σ∆ΙΤ. Στην ατζέντα πάντως των
αυστριακών κυβερνήσεων βρίσκεται η υλοποίηση έργων υποδοµής µέσω Σ∆ΙΤ, ιδίως στον
τοµέα των µεταφορών. Έργα που έχουν υλοποιηθεί µέσω Σ∆ΙΤ είναι αυτοκινητόδροµοι,
ηλεκτρονικό σύστηµα διοδίων για φορτηγά στους αυτοκινητόδροµους, σιδηροδροµικά έργα,
έργα διαχείρισης αποβλήτων, ενώ διαφαίνονται και κάποιες πιθανότητες στο µέλλον για
έργα κατασκευής σχολείων και καταστηµάτων κράτησης. Οι προοπτικές των έργων Σ∆ΙΤ
στην Αυστρία χαρακτηρίζονται καλές για το µεσοπρόθεσµο διάστηµα.

19

Freshfields Bruckhaus Deringer, (2005), “PPP in Europe: An Overview”

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

46

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Βέλγιο
Στο Βέλγιο υπάρχουν τρεις διαφορετικές αγορές Σ∆ΙΤ, η οµοσπονδιακή (federal), η
Φλαµανδική (Flemish) και η Βαλλωνική (Wallon and Brussels-Capital), οι οποίες έχουν
δηµήσει τη δική τους φιλοσοφία αναφορικά µε τις δοµές Σ∆ΙΤ και οι οποίες έχουν
αναπτυχθεί µε διαφορετικούς ρυθµούς και σε διαφορετικούς τοµείς, µε τη Φλαµανδική
περιοχή να δραστηριοποιείται εντονότερα. Έργα που έχουν υλοποιηθεί µέσω Σ∆ΙΤ είναι
αυτοκινητόδροµοι, σχολικά κτίρια, σιδηροδροµικά έργα, έργα διαχείρισης υγρών
αποβλήτων, στέγαση. Η υφιστάµενη κατάσταση προδιαγράφει ευνοϊκές προοπτικές για την
υλοποίηση έργων µεταφοράς, περιβαλλοντικών έργων (επικεντρωµένα κυρίως στο νερό),
έργων κοινωνικής στέγασης και αστικής αναζωογόνησης, που όµως εξαρτώνται από την
πολιτική βούληση για την προώθηση και υποστήριξη των έργων και πρωτοβουλιών Σ∆ΙΤ.
Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία λόγω των πολιτικών αλλαγών, στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές
της δεκαετίας του ’90, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε περισσότερο στις ιδιωτικοποιήσεις,
παρά στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών. Επιπλέον, δεν έχουν προβλεφθεί συγκεκριµένοι
κανόνες που να διέπουν τα έργα Σ∆ΙΤ, δεν υπάρχει σαφές θεσµικό πλαίσιο, γεγονός το
οποίο κάθε άλλο παρά διευκολύνει την υλοποίηση έργων µε Σ∆ΙΤ. Κατηγορίες έργων που
έχουν υλοποιηθεί µέσω Σ∆ΙΤ είναι έργα κατασκευής εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας,,
συστήµατα υδροδότησης και συστήµατα υγρών αποβλήτων, λιµάνια, αυτοκινητόδροµοι. Η
χρήση του µοντέλου Σ∆ΙΤ αναµένεται να ενταθεί τα επόµενα χρόνια, λόγω της ανάγκης για
αναβάθµιση των υποδοµών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Οι δυνητικοί επενδυτές όµως θα
πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουν έναν αριθµό διοικητικών και
νοµικών εµποδίων.
Γαλλία
Οι Σ∆ΙΤ στη Γαλλία αντιµετωπίζονται θετικά, γεγονός το οποίο οφείλεται εν µέρει στις
φιλελεύθερες κυβερνήσεις αλλά και στο ότι οι Σ∆ΙΤ έχουν αναπτυχθεί ως οικονοµικό
κίνητρο. Τα περισσότερα από τα πρόσφατα έργα Σ∆ΙΤ που έχουν υλοποιηθεί στη Γαλλία,
αφορούν κατά βάση σε κατασκευή αυτοκινητοδρόµων και σιδηροδρόµων. Άλλοι νέοι
τοµείς, ως προς την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ στη Γαλλία είναι η υγεία µε την κατασκευή
σχολικών µονάδων, η κατασκευή καταστηµάτων κράτησης, η διαχείριση απορριµµάτων. Το
θεσµικό πλαίσιο της Γαλλίας και οι τελευταίες κυβερνήσεις υποστηρίζουν ιδιαίτερα το
θεσµό των Σ∆ΙΤ και γίνονται συνεχείς βελτιώσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
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Γερµανία
Τα τελευταία 4-5 χρόνια, οι Σ∆ΙΤ αποτελούν ένα αναγνωρισµένο µέσο χρηµατοδότησης και
υλοποίησης έργων για το κράτος και τους ∆ήµους της Γερµανίας, κυρίως στον τοµέα της
κατασκευής και διαχείρισης υποδοµών. Ένα σηµαντικό πρόβληµα για τη χώρα είναι ότι
λόγω των πολλών οµοσπονδιακών και κρατικών επίπεδων και των πολλών ανεξάρτητων
∆ήµων (κοµητεία, πόλη), έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις των Σ∆ΙΤ και
υπάρχει εξάρτηση από την πρωτοβουλία των εκάστοτε πολιτικών. Έργα τα οποία έχουν γίνει
µε Σ∆ΙΤ αφορούν σε κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, σηράγγων, σχολείων, νοσοκοµείων,
δικαστηρίων, δηµαρχείων, καταστηµάτων κράτησης. Υπάρχουν µεγάλες προοπτικές για
κατασκευαστικά έργα Σ∆ΙΤ στη Γερµανία, αν και προς το παρόν τα έργα αυτά είναι µικρά.
∆εν µπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγµή αν και πότε θα υπάρξουν µεγάλα έργα που
µπορούν να υλοποιηθούν µε Σ∆ΙΤ και που θα προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές. Καυτό
θέµα που θα παραµείνει για τη Γερµανία τα επόµενα χρόνια θα είναι οι Σ∆ΙΤ, οι
ιδιωτικοποιήσεις και οι χρηµατοδοτικές λύσεις στη δηµόσια υποδοµή, ιδιαίτερα για τους
αυτοκινητόδροµους.
Ουγγαρία
Οι Σ∆ΙΤ «εισαχθήκανε» για πρώτη φορά στην Ουγγαρία, στις αρχές της δεκαετίας του ’90
στο πλαίσιο του νέου νοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που δηµιουργήθηκε µε
την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας στη χώρα. Τα µέσα της δεκαετίας του ’90 ωστόσο
χαρακτηρίστηκαν από τις µεγάλης κλίµακας ιδιωτικοποιήσεις, ενώ η εµπλοκή του ιδιωτικού
τοµέα σε δηµόσια έργα αναπτύχθηκε κυρίως την περίοδο 1998-2002. Τα έργα τα οποία
υλοποιήθηκαν µέσω συµβάσεων παραχώρησης αφορούν σε υποδοµές µεταφορών.
∆εδοµένου ότι η Ουγγαρία δεν έχει συγκεκριµένη νοµοθεσία για τα έργα Σ∆ΙΤ και ότι η
µέθοδος αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, γίνεται προσπάθεια από το
Υπουργείο Οικονοµίας και του Υπουργείο Μεταφορών να δηµιουργηθεί το κατάλληλο
εκείνο νοµικό πλαίσιο που θα συµβάλλει στην υποστήριξη της υλοποίησης δηµόσιων έργων
µέσω Σ∆ΙΤ.
Ιταλία
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα έργα υλοποιούνται στην Ιταλία µέσω Σ∆ΙΤ
και

ιδιαίτερα

στον

τοµέα

των

µεταφορών

και

ειδικότερα

στην

κατασκευή

αυτοκινητοδρόµων. Άλλοι τοµείς στους οποίους εφαρµόζονται ή πρόκειται σύντοµα να
εφαρµοστούν οι Σ∆ΙΤ είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η δηµόσια στάθµευση, η ενέργεια και το
υδατικό δυναµικό. Στην Ιταλία γίνονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση του νοµικού
πλαισίου ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν πληρέστερα οι Σ∆ΙΤ.
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Ολλανδία
Έργα µέσω Σ∆ΙΤ που έχουν υλοποιηθεί στην Ολλανδία είναι η κατασκευή σιδηροδρόµων,
υποδοµών

διαχείρισης

υγρών

αποβλήτων,

αυτοκινητοδρόµων,

σχολικών

κτιρίων,

συντήρησης σηράγγων, ανακατασκευής κτιρίων υπουργείων, καταστηµάτων κράτησης.
∆υσκολίες παρουσιάζει η εφαρµογή της µεθόδου Σ∆ΙΤ στον τοµέα της υγείας στην
Ολλανδία, λόγω της συνθετότητας των επιµέρους δοµών υγείας. Η Ολλανδία παρέχει ένα
«φιλόξενο» περιβάλλον σε δυνητικούς διεθνείς παίκτες σε κάθε επίπεδο έργου από
χρηµατοδότες, πιστωτές και δυνητικούς αναδόχους έως και συµβούλους. Το νοµικό πλαίσιο
απαιτεί συµπληρώσεις και αποσαφηνίσεις σε διάφορα θέµατα όπως για παράδειγµα για τη
φορολογία των έργων Σ∆ΙΤ.
Πολωνία
Για πολλά χρόνια, το Πολωνικό κράτος είχε το µονοπώλιο όχι µόνο στην παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών, αλλά ολόκληρης της οικονοµίας. Ο ιδιωτικός τοµέας άρχισε να επιχειρεί, αφού
άλλαξε το πολιτικό κλίµα. Τα πρώτα παραδείγµατα Σ∆ΙΤ στην Πολωνία εντοπίζονται στις
αρχές της δεκαετίας του ’90. Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν πολύ λίγα παραδείγµατα
ολοκληρωµένων έργων µε Σ∆ΙΤ και κυρίως λόγω της στενότητας των πόρων και της
έλλειψης πληροφόρησης για τις δυνατότητες των Σ∆ΙΤ. Από τον Οκτώβριο του 2005, η
νοµοθεσία καλύπτει και τις Σ∆ΙΤ, γεγονός το οποίο αναµένεται να λειτουργήσει θετικά.
Έργα που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν µέσω Σ∆ΙΤ στην Πολωνία είναι έργα διάθεσης
απορριµµάτων, έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόµων και σιδηροδρόµων, καταστηµάτων
κράτησης. Η έλλειψη ενηµέρωσης του κοινού και η διστακτικότητα των ιδιωτών επενδυτών
να επιχειρήσουν µε το ∆ηµόσιο είναι τα δύο βασικά εµπόδια για την ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ
στη χώρα. Το µέλλον των Σ∆ΙΤ στην Πολωνία θα µπορούσε να περιγραφεί ως πολλά
υποσχόµενο, αφού έχει ξεκινήσει ήδη ενηµέρωση σχετικά µε τις Σ∆ΙΤ και τις δυνατότητες
που παρέχονται µέσω αυτών για την υλοποίηση έργων.
Πορτογαλία
Η Πορτογαλία υπήρξε ιδιαίτερα δυναµική έως σήµερα στην προώθηση των Σ∆ΙΤ. Η χώρα
έχει αποκτήσει µεγάλη εµπειρία µέσω των έργων κατασκευής αυτοκινητοδρόµων και στον
τοµέα της υγείας. Οι Πορτογάλοι αξιοποιούν την εµπειρία τους και εφαρµόζουν τις διάφορες
τεχνικές και σε άλλα έργα Σ∆ΙΤ. Έργα που έχουν υλοποιηθεί µέσω Σ∆ΙΤ είναι
αυτοκινητόδροµοι (µε σκιώδη διόδια), κατασκευή νοσοκοµείων, ενώ πρόκειται να
ολοκληρωθούν και να υλοποιηθούν έργα αεροδροµίων, σιδηροδρόµων, έργα υδροδότησης,
έργα αξιοποίησης αιολικής ενέργειας. Υφίσταται ένα καλό και σαφές θεσµικό πλαίσιο για
τις Σ∆ΙΤ το οποίο χρειάζεται κάποιες συµπληρώσεις σε επιµέρους θέµατα, όπως οι φόροι
ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ ως τεχνική στη χώρα.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

49

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ρουµανία
Η Ρουµανία ανέπτυξε θεσµικό πλαίσιο που να ισχύει και για τις Σ∆ΙΤ τα τελευταία χρόνια
και το οποίο αναθεώρησε ώστε να συγκλίνει περισσότερο µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, στα έργα Σ∆ΙΤ, ο ιδιώτης
επενδυτής δεν αντιµετωπίζεται ως µακροπρόθεσµος στρατηγικός εταίρος, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει σύγχυση αναφορικά µε τη θέση των επενδυτών σε µια συµφωνία. Έργα Σ∆ΙΤ που
έχουν υλοποιηθεί στη Ρουµανία εντοπίζονται στον τοµέα της υγείας και των τεχνολογιών
πληροφορικής στη δηµόσια διοίκηση. Ενδιαφέρον για έργα Σ∆ΙΤ έχει εκδηλώσει το
Υπουργείο Οικονοµίας και το Υπουργείο Μεταφορών. Επιπλέον, οι δηµόσιες αρχές
επικεντρώνονται στην εφαρµογή Σ∆ΙΤ σε µεγάλης κλίµακας έργα αξιοποίησης ακίνητης
περιουσίας. Μεγάλης σηµασίας είναι η ανάγκη το Ρουµανικό κράτος να ξεκαθαρίσει τους
τοµείς ενδιαφέροντος του για έργα Σ∆ΙΤ και να θέσει προτεραιότητες και κριτήρια για τον
δηµόσιο τοµέα.
Ρωσία
Τα έργα Σ∆ΙΤ έγιναν ευρέως γνωστά στη Ρωσία από τα µέσα της δεκαετίας του ’90. Η
ρωσική κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει το περιβάλλον των Σ∆ΙΤ, µέσω τροποποιήσεων
στην υφιστάµενη νοµοθεσία. Ολοένα και περισσότεροι τοµείς υιοθετούν τη µέθοδο Σ∆ΙΤ
για την υλοποίηση έργων, όπως συστήµατα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, έργα
υδροδότησης, σταθµοί παραγωγής ενέργειας, ενώ ο τοµέας των µεταφορών φαίνεται να
είναι ο δυναµικότερος από όλους όπου προωθούνται έργα όπως η κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων, σηράγγων, γεφυρών, αεροδροµίων και σιδηροδρόµων ιδιαίτερα για
περιοχές που είναι πολύ αποµακρυσµένες όπως η Σιβηρία. Η δυναµική ανάπτυξη της
νοµοθεσίας και η επιτυχηµένη υλοποίηση ενός συνεχούς αυξανόµενου αριθµού έργων
υποδεικνύει µία έκρηξη των Σ∆ΙΤ στη Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι οι νοµικοί κίνδυνοι
παραµένουν ουσιαστικοί, οι δυνητικοί νέοι παίκτες στη ρωσική αγορά των Σ∆ΙΤ µπορεί να
έχουν καλές πιθανότητες να ανταµειφθούν ικανοποιητικά.
Σλοβακία
Οι Σ∆ΙΤ είναι σχετικά καινούργια έννοια για τη Σλοβακία. Αν και υπήρχε θεσµικό πλαίσιο
για την προκήρυξη έργων που θα υλοποιηθούν µέσω συµβάσεων παραχώρησης στον
ιδιωτικό τοµέα ήδη από το 1996, οι Σ∆ΙΤ έγιναν γνωστές από το 2000 και µετά. Έργα τα
οποία έχει πρόθεση η κυβέρνηση να υλοποιήσει µέσω Σ∆ΙΤ είναι η κατασκευή κυρίως
µεγάλων αυτοκινητοδρόµων. Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι προοπτικές για µεγάλα έργα
Σ∆ΙΤ στην Σλοβακία, δεδοµένου ότι τα πρώτα έργα Σ∆ΙΤ σε κυβερνητικό επίπεδο τώρα
έχουν αρχίσει να αναγγέλλονται. ∆ιαφαίνεται ότι από τα έργα Σ∆ΙΤ µπορούν να
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επωφεληθούν και τα δύο µέρη – δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας – ενώ η νέα νοµοθεσία
µπορεί να συµβάλλει θετικά στην υποστήριξη της υλοποίησης έργων µέσω Σ∆ΙΤ.
Ισ̟ανία
Η υλοποίηση έργων στην Ισπανία άρχισε στα µέσα της δεκαετίας του ’90. Σήµερα δεν
υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος φορέας για την προώθηση των Σ∆ΙΤ, αλλά είναι το
Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων που ασχολείται µε ζητήµατα έργων Σ∆ΙΤ. Έργα Σ∆ΙΤ που
έχουν υλοποιηθεί στην Ισπανία είναι η κατασκευή αυτοκινητόδροµων, σιδηροδρόµων,
αεροδροµίων, νοσοκοµείων. Έργα όπως καταστήµατα κράτησης και δικαστήρια αποτελούν
προβληµατικούς, για τα Σ∆ΙΤ, τοµείς αφού απαιτούνται θεσµικές αλλαγές. Οι Σ∆ΙΤ
συνεχίζουν να ανθίζουν και το πρόγραµµα υποδοµών υποδηλώνει ότι οι Σ∆ΙΤ εφαρµόζονται
σε συνεχώς µεγαλύτερη κλίµακα. Η νοµοθεσία χρειάζεται µεγαλύτερη αποσαφήνιση σε
κάποιους τοµείς ώστε να µην υπάρξουν παρερµηνείες ή καθυστερήσεις, λόγω δυσκολιών
ερµηνείας.
Αν διερευνήσει κανείς τη σχετική βιβλιογραφία αναφορικά µε τα έργα που
υλοποιήθηκαν µέσω κάποιας µορφής Σ∆ΙΤ, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα διαπιστώσει πως
υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα. Στη συνέχεια, γίνεται µία συνοπτική αναφορά σε δύο
ενδεικτικά έργα Σ∆ΙΤ, τα οποία αφορούν στην κατασκευή του δρόµου Α55 στο Anglesey
της Μ. Βρετανίας και στη βελτίωση του συστήµατος ύδρευσης του Βουκουρεστίου στη
Ρουµανία.
Κατασκευή δρόµου Α55 στο Anglesey, Μ. Βρετανία20
Το εν λόγω έργο είχε χαρακτηριστεί ως απαραιτήτως αναγκαίο για αρκετά χρόνια,
εξαιτίας του ότι ο αρχικός δρόµος, Α5, ήταν πολύ στενός και δηµιουργούνταν
κυκλοφοριακή συµφόρηση. Έτσι λήφθηκε η απόφαση να κατασκευαστεί ένας νέος δρόµος,
διπλής κατεύθυνσης, κατά µήκος της περιοχής Anglesey.
Ο διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου διήρκησε 1,5 χρόνο περίπου (07/1996 –
12/1998) και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρία «UK Highways» στην οποία παραχωρήθηκε
η σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία του Α55 από την περιοχή «Llandegai» έως την
περιοχή «Holyhead». H UK Highways ανέθεσε τη µελέτη και την κατασκευή στην
κοινοπραξία των εταιριών «Carillion» και «Laing». Η συντήρηση ήταν χρέος της
κατασκευαστικής εταιρίας. Ο τρόπος λειτουργίας του δρόµου είναι µε «σκιώδη διόδια»

20

Garwood R., Logan S., Milles K., Willoughby N., (1996) “Sustainability lessons from PFI and similar private
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(shadow toll)21. Τα «σκιώδη διόδια» τοποθετήθηκαν στον δρόµο προκειµένου να
υπολογίζεται η κίνηση, και τα έσοδα που θα λαµβάνει η κοινοπραξία εξαρτώνται από τον
αριθµό των οχηµάτων. Ο κατασκευαστής θα πληρώνεται µηνιαίως και βάσει της
υπολογιζόµενης κίνησης των οχηµάτων, και οι τυχόν διαφορές που θα εµφανίζονται θα
λύνονται στο τέλος του χρόνου. Η φάση συντήρησης έχει διάρκεια 28 χρόνια. Σηµαντικό
ήταν το γεγονός ότι λήφθηκε ιδιαίτερη µέριµνα για περιβαλλοντικά θέµατα. Αν ο
κατασκευαστής δεχόταν κυρώσεις που αφορούν σε περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαίτηση
αποτελεί η διόρθωση της κατάστασης και σε περίπτωση που οι κυρώσεις ήταν πολλές, τότε
ο κατασκευαστής θα αναγκαζόταν να σταµατήσει και να επανεξετάσει την κατασκευή, και
πιθανόν να έχανε και τη σύµβαση.
Το έργο τελείωσε δύο χρόνια νωρίτερα από όταν είχε προβλεφθεί. Κόστισε λιγότερα
από ότι θα κόστιζε αν κατασκευάζονταν µε τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά θα λειτουργήσει
µε κόµιστρο από τους χρήστες για 25 χρόνια. Η ποιότητα είναι σαφώς καλύτερη από αυτή
που θα είχε ο δρόµος αν κατασκευάζονταν µε τον παραδοσιακό τρόπο, διότι η
κατασκευαστική εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να τον συντηρήσει για 25 χρόνια.
Ένα πρόβληµα για τη σχέση κόστος οφέλους ήταν ο µακρύς χρόνος και το µεγάλο κόστος
της διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισµού (υπολογίστηκε ότι ήταν πέντε φορές πιο ακριβή
από τις αντίστοιχες παραδοσιακές διαδικασίες).
Σηµαντικά ήταν τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου αυτού. Με το νέο δρόµο
παρακάµπτονται όλα τα χωριά των περιοχών Caergeiliog καιValley, και έτσι βελτιώθηκε η
ποιότητα της ζωής των κατοίκων εξαιτίας της µείωσης της κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο,
καθώς και η ποιότητα του αέρα από τη µείωση των καυσαερίων των αυτοκινήτων και τη
µείωση του θορύβου. Βελτιώθηκε η ασφάλεια των δρόµων, µειώθηκε σηµαντικά ο
ταξιδιωτικός χρόνος, καθώς και τα οδικά ατυχήµατα. Τέλος, συρρικνώθηκαν τα προβλήµατα
που σχετίζονταν µε την κυκλοφοριακή κίνηση σε περιοχές που βρίσκονται κατά µήκος της
Α5 και ενισχύθηκε η οικονοµία στη γύρω περιοχή.
Βελτίωση συστήµατος ύδρευσης Βουκουρεστίου, Ρουµανία22
Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης για το σύστηµα ύδρευσης του Βουκουρεστίου
ξεκίνησε το 1996, µετά από συστάσεις της παγκόσµιας τράπεζας (World Bank) και οδήγησε

21

Κατά την εφαρµογή των σκιωδών διοδίων («shadow toll), ο διαχειριστής πληρώνει τον κατασκευαστή σε ετήσια

βάση ανάλογα µε την κίνηση που έχει ο δρόµος. Ο όρος «σκιώδη διόδια» χρησιµοποιείται για να δηλώσει την
απουσία καµπίνας διοδίων καθώς οι χρήστες δεν πληρώνουν στην πραγµατικότητα κόµιστρα στον κατασκευαστή.
22

Ridolfi R., (2004) “Resource Book on PPP Case Studies”, European Commission, Directorate – General
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σε µία συµφωνία παραχώρησης µεταξύ της Vedia και του ∆ήµου Βουκουρεστίου για την
διαχείριση του συστήµατος ύδρευσης.
Το 2000, η Apa Nova, η οποία τότε ελέγχονταν από την γαλλικών συµφερόντων
εταιρία Vivendi, και αργότερα αναδιαρθρώθηκε κάτω από την Veolia Environment, κέρδισε
την µειοδοτική προσφορά για την παραχώρηση της διαχείρισης του συστήµατος ύδρευσης
του Βουκουρεστίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης των εγκαταστάσεων της
περιοχής «Crivina». H Apa Nova είναι µία επιχείρηση που ιδρύθηκε σε µία ήδη υπάρχουσα
σύνδεση µεταξύ της Vedia και του ∆ήµου του Βουκουρεστίου.
Ο ανάδοχος θα πληρωνόταν µέσω ενός µηχανισµού τιµών τιµολογίου. Αυτό
εξασφάλιζε κίνητρα για µειώσεις δαπανών, οι οποίες θα µοιράζονταν µε τους καταναλωτές
υπό µορφή χαµηλότερων τιµών και ή υψηλότερων επιπέδων ποιότητας υπηρεσιών. Η Apa
Nova Bucuresti, το 85% της οποίας ανήκε στην Vivendi Universal, θα διαχειρίζονταν το
δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου για την περίοδο των 25 ετών.
Η συµφωνία συνεργασίας απαιτούσε ο ιδιώτης εταίρος να παρέχει οικονοµικούς
πόρους προκειµένου να αναβαθµιστεί το σύστηµα. Το Βουκουρέστι θα πρόσφερε την
υπάρχουσα υποδοµή και θα είχε στην κατοχή του τη νέα υποδοµή, ενώ ο ιδιώτης
διαχειριστής θα είχε το δικαίωµα να χειρίζεται και να συντηρεί το σύστηµα ύδρευσης.
Το κόµιστρο ύδατος αποφασίστηκε την ώρα που υπογράφηκε η σύµβαση, µε τη
συµφωνία ότι θα αναπροσαρµόζεται συχνά. Η Apa Nova είναι, σύµφωνα µε τη σύµπραξη,
υπεύθυνη για τη συλλογή των κοµίστρων και όταν χρειάζεται πληρώνει µέρισµα σε όλους
τους µετόχους, συµπεριλαµβανοµένης και της πόλης του Βουκουρεστίου.
Ο συντονισµός µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών – της Apa Nova και του
Βουκουρεστίου – και οι αποφάσεις που λαµβάνονται, ρυθµίζονται από µια επιτροπή, στην
οποία αντιπροσωπεύονται η πόλη του Βουκουρεστίου και η Vivendi. Επιπλέον, ένας
Γενικός ∆ιευθυντής είναι αρµόδιος για την καθηµερινή διαχείριση και τις λειτουργίες.
Για να χρηµατοδοτηθεί το πρόγραµµα των εγκαταστάσεων της Crivina, η Vivendi
και το Βουκουρέστι υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) που προσέφερε καλύτερους όρους από άλλες
εµπορικές πηγές κεφαλαίου. Οι όροι του δανείου απαίτησαν η Vivendi να επέµβει αν
θεωρηθεί απαραίτητο και να αναλάβει την ευθύνη για την απόδοση της Nova Apa στην
επιστροφή του δανείου. Το Βουκουρέστι έχει επίσης το δικαίωµα, ως µέτοχος, να ελέγχει τις
λειτουργίες της Apa Nova.
Η «δοκιµασµένη» φύση του µοντέλου αποδείχθηκε κερδοφόρα στο Βουκουρέστι
δεδοµένου του αβέβαιου περιβάλλοντος των Σ∆ΙΤ που επικρατούσε στη Ρουµανία την
εποχή εκείνη. Το συγκεκριµένο έργο Σ∆ΙΤ ωφελεί και τις δύο πλευρές. Το Βουκουρέστι
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λαµβάνει αξιόπιστη χρηµατοδότηση για αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας του
συστήµατος ύδρευσης. Επιπλέον, είναι δυνατή η πρόσβαση σε απαιτούµενες σύγχρονες
τεχνολογίες και µπορεί να προσβλέπει σε µοίρασµα κερδοφόρου µερίσµατος. Το µέγεθος
του µερίσµατος ή της ικανότητας του διαχειριστή να επιφέρει κέρδη σχετίζεται µε την
αυξανόµενη αποδοτικότητα από τον µηχανισµό τιµών. Αυτό εξασφαλίζει ένα βαθµό
προστασίας του καταναλωτή. Ο ιδιώτης – διαχειριστής ελπίζει σε οικονοµικά οφέλη, τα
οποία θα επέλθουν µε τη βελτιωµένη αποδοτικότητα διαχείρισης και µε τη διασφάλιση ότι
τα έσοδα από το κόµιστρο για την ύδρευση θα συλλεχθούν αποτελεσµατικά.
Υπάρχει κάποιος κίνδυνος όσον αφορά στις ροές εισοδήµατος, καθώς η συλλογή
κοµίστρων είναι αρµοδιότητα του διαχειριστή και το συµβόλαιο δεν προβλέπει αλλαγές
κοµίστρων βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα. Αυτό υπονοεί ένα βαθµό κινδύνου για τον
διαχειριστή καθώς οι λειτουργίες, ακόµη και αν είναι αποτελεσµατικές, δεν θα φέρουν
απόδοση για ένα µικρό χρονικό διάστηµα.
2.9.2 Ελληνική Εµπειρία
Η ελληνική εµπειρία έως σήµερα περιλαµβάνει έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή
βρίσκονται σε φάση υλοποίησης µε σύµπραξη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µέσω
συµβάσεων παραχώρησης, οι οποίες κυρώθηκαν µε Νόµο από τη Βουλή. ∆εν υπάρχουν
ακόµη µέχρι στιγµής ολοκληρωµένα έργα τα οποία διέπονται από το Ν. 3389/2005. Τα έργα
που περιγράφονται κατωτέρω αφορούν στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών και στην Αττική
Οδό.
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών
Η εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 µε
τη συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ιδιωτικής κοινοπραξίας υπό τη γερµανική
εταιρεία Hochtief Aktiengesellschaft. Η κοινοπραξία αυτή επικράτησε στο διαγωνισµό για
την επιλογή αναδόχου του έργου κατασκευής του αεροδροµίου µε τη µέθοδο ΒΟΟΤ
(Κατασκευή - Ιδιοκτησία - Λειτουργία - Μεταβίβαση)23, ο οποίος διεξήχθη την περίοδο
1991-1993. Η σύµβαση παραχώρησης υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1995 και επικυρώθηκε
νοµοθετικά από τη Βουλή µε Νόµο (Ν. 2338/1995).
Στην «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει το 55%
των µετοχών, ενώ ο ιδιωτικός τοµέας συµµετέχει µέσω τριών µετόχων που έχουν στην
κατοχή τους συνολικά το 45% των µετοχών. Το εταιρικό αυτό σχήµα, το οποίο είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» για 30 χρόνια,

23
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αποτελεί µια πρωτοποριακή συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και την πρώτη
διεθνώς µε αντικείµενο την κατασκευή µεγάλου αεροδροµίου.
Η κατασκευή24 του έργου είχε διάρκεια πέντε (5) χρόνια. Σύµφωνα µε τη σύµβαση
παραχώρησης, οι περισσότεροι κίνδυνοι µεταφέρονται στον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς ο ίδιος να
µπορεί να προσφύγει στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό υποδηλώνει πλήρη µεταφορά
κατασκευαστικών κινδύνων στους ιδιωτικούς χρηµατοδότες. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι
σχεδόν εξ ολοκλήρου µεταφέρθηκαν στον ανάδοχο όπως και οι κίνδυνοι κίνησης, χωρίς
µάλιστα να υπάρχει ένα µέγιστο επίπεδο κίνησης που να εγγυάται στη σύµβαση. Παρόλ’
αυτά, υπήρξε η παραχώρηση µίας αποκλειστικής περιοχής 40-100 χιλιοµέτρων και ειδικά
δικαιώµατα στα κόµιστρα των υπόλοιπων ελληνικών αεροδροµίων (για µια συγκεκριµένη
περίοδο ή µέχρι ο αριθµός των επιβατών του Αθηναϊκού αεροδροµίου φτάσει σε ένα
συµφωνηµένο επίπεδο).
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου, το τελικό κόστος του έργου στη
διάρκεια της κατασκευής υπολογίστηκε στα 2,109 Μ ευρώ, και καταµερίστηκε ως εξής:
Ποσοστό 47% δάνεια από την ΕΤΕπ, ποσοστό 15% δάνεια εµπορικών τραπεζών, ποσοστό
12% από χρηµατοδότηση ελληνικής ανάπτυξης αεροδροµίου, ποσοστό 11% από παροχές
της Ε.Ε., και ποσοστό 7% από την ελληνική κυβέρνηση. Η χρηµατοδότηση από τον ανάδοχο
ανερχόταν στο 8%. Το ποσό των 250 εκατ. ευρώ προήλθε από την ΕΕ, το οποίο µετά την
έναρξη των έργων µειώθηκε σε 12,7 εκατ. ευρώ, λόγω παραβίασης κανονισµών από την
ελληνική κυβέρνηση και από κόστη που δεν είχαν υπολογιστεί. Τα έσοδα από τις µη
εµπορικές δραστηριότητες του αεροδροµίου (τη ζώνη των duty free, τα εστιατόρια, το
εµπορικό κέντρο, κλπ) θα αποτελούν το 20% των τελικών εσόδων του έργου ενώ τα
κόµιστρα θα παρέχουν το υπόλοιπο 80%.
Παρά τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια κατασκευής του, το
αεροδρόµιο κατόρθωσε να διαγράψει µια επιτυχηµένη πορεία από την ηµέρα λειτουργίας
του. Σύµφωνα µε διεθνείς αναφορές, ο αερολιµένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατατάσσεται
ανάµεσα στα ταχύτερα αναπτυσσόµενα αεροδρόµια της Ευρώπης, µε ολοένα αυξηµένη
επιβατική και εµπορική κίνηση.
Αττική Οδός25
Η Αττική Οδός στην Αθήνα, αποτελεί ένα από τα πιο τυπικά παραδείγµατα
επιτυχούς εφαρµογής οδικών έργων που έχουν κατασκευαστεί µε τη µέθοδο της σύµβασης
24

Ένωση ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,

«Ιστορία του Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών»
25

Κοutras D., Halkias B,. “Concessions and Tolling as means for Motorway Development and basis for future

Expansions. The example of Attica Tollway in Athens – Greece”, ΑSECAP, Pula 2006
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παραχώρησης και αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα συγχρηµατοδοτούµενα οδικά έργα της
Ευρώπης. Η ανάπτυξη του συγκεκριµένου δρόµου έχει λειτουργήσει ως µοντέλο για
κατασκευή άλλων υποδοµών και µία πραγµατική περίπτωση µελέτης που δείχνει τον τρόπο
µε τον οποίο τα επιτυχηµένα έργα προάγουν ανάπτυξη και δηµιουργούν την ανάγκη για
κατασκευή περαιτέρω οδικών έργων.
Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος µήκους 65 χλµ. ο οποίος
αποτελεί τον περιφερειακό δακτύλιο της ευρύτερης µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας
και τη σπονδυλική στήλη του οδικού δικτύου ολόκληρου του Νοµού Αττικής. Ο
αυτοκινητόδροµος της Αττικής Οδού αποτελεί το συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ
(Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας µε
την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, παρακάµπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ως κλειστός
αυτοκινητόδροµος διαθέτει πλήρη έλεγχο των προσβάσεων και αποτελείται από δύο κάθετα
µεταξύ τους τµήµατα την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ),
µήκους περίπου 52 χλµ. και τη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού (∆.Π.Λ.Υ), µήκους
περίπου 13 χλµ.
Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η «Κοινοπραξία Αττική Οδός», ενώ η σύµβαση
που υπεγράφη, κυρώθηκε και νοµοθετικά από τη Βουλή µε Νόµο (Ν. 2445/96). Η
κατασκευή του δρόµου ξεκίνησε το 1997 και ολοκληρώθηκε τον προβλεπόµενο χρόνο, τον
Ιούνιο του 2004. Η µορφή Σ∆ΙΤ που ακολουθήθηκε ήταν η D.B.F.O. (Σχεδιασµός,
Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Λειτουργία), ενώ αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του
έργου, η ανάδοχος εταιρία κάλυπτε το 65% του κατασκευαστικού κόστους (µέσω δανείων
από τράπεζες για το 50% του έργου και ισότιµη προσφορά που κάλυπτε το 15% του κόστους
του έργου), ενώ το υπόλοιπο 35% επενδύθηκε από το ελληνικό κράτος µε µορφή
επιχορήγησης, η οποία περιλάµβανε και πόρους από διάφορες παροχές της ΕΕ.
Σηµειώνεται ότι πέρα από την «Κοινοπραξία Αττική οδός», η οποία ανέλαβε την
κατασκευή του έργου, η «Αττικές διαδροµές Α.Ε» είναι η εταιρία που έχει αναλάβει τη
λειτουργία και συντήρηση του έργου της Αττικής Οδού.
Το έργο της Αττικής Οδού είχε πολλά και σηµαντικά οφέλη τα οποία
περιλαµβάνουν τη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου της πρωτεύουσας, την εξοικονόµηση
καυσίµων µε πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον αλλά και τους κατοίκους, την
εξοικονόµηση χρόνου στις µετακινήσεις, την ασφάλεια στις µετακινήσεις, τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας, τη µείωση της ρύπανσης και ηχορύπανσης, την προστασία του
οικοσυστήµατος της ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού, κ.α.
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Τέλος, σηµειώνεται ότι µέσω συµβάσεων παραχώρησης πρόκειται να υλοποιηθούν
ή έχει αρχίσει η υλοποίησή τους µια σειρά σηµαντικών για τη χώρα έργων, τα οποία
αφορούν στα εξής κάτωθι:
•

Μετρό Θεσσαλονίκης

•

Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης

•

Ιόνια οδός

•

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη

•

Μαλιακός – Κλειδί

•

Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα

•

Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας
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3.

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν. 3389/2005

3.1

∆ιαδικασία Υπαγωγής Προτάσεων στο Ν. 3389/2005
Κατά την 1η ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ που συνεδρίασε στις 25.01.2006,

καθορίστηκε µε σχετική απόφαση η επίσηµη διαδικασία που θα ακολουθείται για την
υποβολή και έγκριση των προτεινόµενων συµπράξεων και την υπαγωγή τους στο Ν.
3389/2005. Πιο συγκεκριµένα, τα βήµατα της εν λόγω διαδικασίας παρουσιάζονται στη
συνέχεια, ενώ στο Σχήµα 7-12 του Παραρτήµατος, παρουσιάζεται η συνολική διαδικασία µε
τη µορφή διαγράµµατος ροής.
Βήµα 1ο

Προσδιορισµός της Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή ο δηµόσιος φορέας που θα αιτηθεί να υπαχθεί πρότασή του
στο Ν. 3389/2005 και θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τον διαγωνισµό για την επιλογή του
ιδιωτικού φορέα, θα πρέπει µε βάση διάταξη Νόµου ή σύµβαση ή το καταστατικό του να
είναι ο αρµόδιος φορέας για την εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας το οποίο αποτελεί το
αντικείµενο της σύµπραξης µε τον ιδιωτικό φορέα. Το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής
δύναται να έχουν βάσει του Ν. 3389/2005, το ∆ηµόσιο, οι ΟΤΑ, τα ΝΠ∆∆, οι ανώνυµες
εταιρείες των οποίων το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου (100%) ανήκει στους ανωτέρω
φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση.
Βήµα 2ο

Υποβολή Πρότασης Σύµπραξης του Φορέα στην ΕΓΣ∆ΙΤ

Ο δηµόσιος φορέας υποβάλει την πρόταση σύµπραξης στην ΕΓΣ∆ΙΤ προκειµένου η
τελευταία να την αξιολογήσει και να κρίνει εάν η εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου ή η
παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µπορεί να υλοποιηθεί µέσω σύµπραξης. Κατά την
υποβολή πρότασης σύµπραξης στην ΕΓΣ∆ΙΤ, ο δηµόσιος φορέας οφείλει να προσκοµίσει
στοιχεία του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείµενο της σύµπραξης. Ενδεικτικά
περιεχόµενα της πρότασης σύµπραξης, τα οποία αναφέρονται αναλυτικότερα στο σχετικό
έντυπο της ΕΓΣ∆ΙΤ το οποίο παρατίθεται στην παράγραφο 7.4 του Παραρτήµατος,
περιλαµβάνουν τα εξής:
•

Παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής.

•

Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείµενο της
σύµπραξης.

•

Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειµένου σύµπραξης και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του.

•

Παρουσίαση προτεινόµενης µορφής σύµπραξης, η οποία αποτελεί συνδυασµό των
κατωτέρω:
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 Μελέτη
 Κατασκευή
 Χρηµατοδότηση
 Συντήρηση
 Λειτουργία
 Εκµετάλλευση
•

Ενδεικτικό προϋπολογισµό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και ανάλυση του
προϋπολογισµού αυτού ανάλογα µε την προτεινόµενη µορφή σύµπραξης.

•

Κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης της
προτεινόµενης σύµπραξης.

•

Ανταποδοτικότητα αντικειµένου σύµπραξης για τον ιδιωτικό φορέα.
Για ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες
α) Σχέδιο εκµετάλλευσης αντικειµένου σύµπραξης (στοιχεία ζήτησης, ανταγωνισµός,
προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα).
β) Προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις φορέα εκµετάλλευσης αντικειµένου
σύµπραξης (βασικό σενάριο, εναλλακτικά σενάρια).
γ) Ενδεικτικοί όροι χρηµατοδότησης ιδιωτικού φορέα.
δ) Ενδεχόµενη συµβολή δηµοσίου στην εξασφάλιση της χρηµατοδοτησιµότητας της
προτεινόµενης σύµπραξης από τον ιδιωτικό τοµέα.
Για έργα ή υπηρεσίες µη ανταποδοτικές ή περιορισµένης ανταποδοτικότητας
α) Τεκµηρίωση έλλειψης ή περιορισµένης ανταποδοτικότητας.
β) Ιστορικά στοιχεία χρηµατοδότησης φορέα από το δηµόσιο προϋπολογισµό και
κατανοµή τους σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµπραξης.
γ) Προβλεπόµενες µελλοντικές ανάγκες χρηµατοδότησης αναθέτουσας αρχής από το
δηµόσιο προϋπολογισµό για το αντικείµενο της σύµπραξης.

•

Νοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας.

•

Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης ενεργειών αναθέτουσας αρχής.

Βήµα 3ο

Αξιολόγηση Πρότασης Σύµπραξης και Ένταξη Έργου ή Υπηρεσίας στον
«Κατάλογο Προτεινόµενων Συµπράξεων»

Η ΕΓΣ∆ΙΤ αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες, µελετά την
πρόταση του δηµοσίου φορέα και αξιολογεί κατά πόσο αυτή µπορεί να υλοποιηθεί ως
σύµπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση
αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε κατατεθεί ή όπως τελικά διαµορφώθηκε κατόπιν
αναγκαίων τροποποιήσεων, η ΕΓΣ∆ΙΤ την περιλαµβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόµενων
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Συµπράξεων» και συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση. Η ΕΓΣ∆ΙΤ γνωστοποιεί στο
δηµόσιο φορέα την ένταξη της πρότασής του στον «Κατάλογο Προτεινόµενων
Συµπράξεων» και τον καλεί εντός διµήνου να καταθέσει στην ∆ΕΣ∆ΙΤ «Αίτηση Υπαγωγής»
της συγκεκριµένης σύµπραξης στο Ν.3389/2005.
Βήµα 4ο

Υποβολή «Αίτησης Υπαγωγής» από τον ∆ηµόσιο Φορέα

Εντός διµήνου από την γνωστοποίηση της ένταξης της πρότασης στον «Κατάλογο
Προτεινόµενων Συµπράξεων», ο ∆ηµόσιος Φορέας υποβάλλει «Αίτηση Υπαγωγής στο Ν.
3389/2005» της συγκεκριµένης σύµπραξης στην ∆ΕΣ∆ΙΤ και αναµένει την απόφαση
υπαγωγής.
Βήµα 5ο

Απόφαση Υπαγωγής

Η ∆ΕΣ∆ΙΤ, εντός διµήνου από την υποβολή σε αυτήν της «Αίτησης Υπαγωγής» και κατόπιν
σχετικής εισήγησης της ΕΓΣ∆ΙΤ, εκδίδει απόφαση µε την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την
Αίτηση Υπαγωγής του δηµοσίου φορέα και η οποία κοινοποιείται στο ∆ηµόσιο Φορέα.
Σηµειώνεται ότι ο ∆ηµόσιος Φορέας, ως Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να ακολουθεί τις
υποδείξεις της ΕΓΣ∆ΙΤ ως προς τη διαδικασία ανάθεσης που θα ακολουθηθεί, να επιτρέπει
τη συµµετοχή εκπροσώπου της στις διαδικασίες για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που
θα συµµετάσχει στη σύµπραξη και να της κοινοποιεί, πριν από τη διανοµή ή τη δηµοσίευση,
όλα τα κείµενα που σχετίζονται µε αυτές.
Βήµα 6ο

Τεχνική Ωρίµανση Προτεινόµενης Σύµπραξης – Υπηρεσίες Συµβούλων

Η ∆ΕΣ∆ΙΤ, για κάθε έργο ή υπηρεσία που εγκρίνει, εγκρίνει και τη χρηµατοδότηση των
δαπανών εξωτερικών συµβούλων, χρηµατοοικονοµικών, νοµικών, τεχνικών και άλλων, η
εµπλοκή των οποίων σύµφωνα και µε την διεθνή πρακτική και λόγω της πολυπλοκότητας
των έργων Σ∆ΙΤ είναι απαραίτητη. Οι σύµβουλοι αυτοί επιβοηθούν τις Αναθέτουσες Αρχές
κατά τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης των διαγωνισµών, κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών των ιδιωτικών φορέων, κατά τη σύνταξη των συµβατικών
κειµένων αλλά και µεταφέρουν τεχνογνωσίας προς τις Αναθέτουσες Αρχές ως προς την
παρακολούθηση υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου και εξασφάλιση της ποιότητάς
του.
Βήµα 8ο

Ένταξη

Έργου

ή

Υπηρεσίας

Σ∆ΙΤ

στο

Πρόγραµµα

∆ηµοσίων

Επενδύσεων
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) δηµιουργείται ειδική κατηγορία Συλλογικών
Αποφάσεων Ένταξης (ΣΑΕ) ανά φορέα του ∆ηµοσίου (Υπουργεία και Περιφέρειες) που
αφορά αποκλειστικά σε έργα και υπηρεσίες που υλοποιούνται βάσει του Ν. 3389/2005 ως
Σ∆ΙΤ. Πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση έργων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις
συγκεκριµένες ΣΑΕ δεν δύνανται να µεταφερθούν σε άλλη κατηγορία ΣΑΕ. Έργα και
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υπηρεσίες εντάσσονται στις συλλογικές αυτές αποφάσεις (ΣΑΕ/Σ∆ΙΤ) ύστερα από πρόταση
του αρµοδίου φορέα και κατόπιν της εκδόσεως σχετικής απόφασης υπαγωγής στο Ν.
3389/2005 από την ∆ΕΣ∆ΙΤ. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην
αποπληρωµή της αρχικής ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Ο φορέας θα προτείνει την ένταξη του
έργου ως εξής:
•

Ονοµασία έργου (σύµφωνα µε τη σύµβαση)

•

Προϋπολογισµός (το καταβλητέο στους ιδιωτικούς φορείς αντάλλαγµα)

•

Πίστωση έτους (σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης)
Οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο Π∆Ε θα συνοδεύονται από τις αποφάσεις της

∆ΕΣ∆ΙΤ για υπαγωγή στο Νόµο και για ένταξη στο Π∆Ε του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς
φορείς συµβατικού ανταλλάγµατος. Η χρηµατοδότηση της ΣΑΕ θα πραγµατοποιείται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ΕΓΣ∆ΙΤ, η οποία θα γνωστοποιεί στη ∆ιεύθυνση
∆ηµοσίων Επενδύσεων το χρονοδιάγραµµα των οικονοµικών υποχρεώσεων που
αναλαµβάνει το ∆ηµόσιο προκειµένου να εκτιµάται η µελλοντική επιβάρυνση του Π∆Ε.
Πρόσθετο Βήµα για τους ΟΤΑ (Προαιρετικό - πριν το Βήµα 2) Προσυµβατική
διαδικασία Σ∆ΙΤ
Συµπληρωµατικά µε την ανωτέρω διαδικασία και ειδικά για τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, εκτός από το νέο θεσµικό πλαίσιο περί συµπράξεων (Ν. 3389/2005) σε
εφαρµογή υφίσταται και ο Ν. 3274/2004 περί «Οργάνωσης και Λειτουργίας των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και ∆εύτερου Βαθµού». Με το Νόµο αυτό,
θεσπίζεται µεταξύ άλλων και το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, στο οποίο έχουν προβλεφθεί ειδικά µέτρα (1.2.β, 2.1.β, 2.11, 3.1.β, 3.9) µε
σκοπό την υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων των Ο.Τ.Α. µε
ιδιώτες καθώς και την ενίσχυση συµµετοχής των Ο.Τ.Α. στα επενδυτικά σχέδια.
Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα προβλέπει τις χρηµατοδοτήσεις Ο.Τ.Α. ώστε αυτοί να
προετοιµαστούν έγκαιρα, αποτελεσµατικά και τεχνοκρατικά για την υποβολή προτάσεων
συµπράξεων στην ΕΓΣ∆ΙΤ. Η έγκριση προτάσεων που εµπίπτουν στα σχετικά µέτρα του
προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ αποτελεί ένα εργαλείο χρηµατοδότησης των ∆ήµων για την
υποστήριξή τους κατά την προσυµβατική διαδικασία σύµπραξης µιας επενδυτικής πρότασης
που εκτιµάται προκαταρκτικά ως βιώσιµη µε την πρόσληψη εξειδικευµένου συµβούλου για
την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών υποστήριξης (εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου,
µελέτη

βιωσιµότητας,

διερεύνηση

δυνατότητες

συµπράξεων,

σύνταξη

τευχών

δηµοπράτησης, διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, σύνταξη συµβατικών κειµένων, κλπ.).
Το έντυπο για την υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ παρατίθεται στο
Παράρτηµα, στην παράγραφο 7.5.
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3.2

Εγκεκριµένες Προτάσεις Έργων Σ∆ΙΤ µέσω του Ν.3389/2005

Στην Ελλάδα µέχρι τις 31.10.2007, είχαν εγκριθεί 24 προτάσεις έργων Σ∆ΙΤ οι οποίες
περιλαµβάνουν 76 έργα συνολικού προϋπολογισµού 2.647,12 εκατ. ευρώ.
Τα έργα αυτά κατατάσσονται σε επτά (7) επιµέρους οµάδες έργων:
5. Παιδεία. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 29 έργα, εκ των οποίων τα 24 έργα
αφορούν σε κατασκευή σχολικών κτιρίων και τα 5 έργα σε κατασκευή πανεπιστηµιακών
σχολών.
6. Λιµενικές υποδοµές. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 9 έργα υλοποίησης
συστηµάτων ασφαλείας λιµένων.
7. Στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 9 έργα, εκ των
οποίων τα 7 έργα αφορούν σε κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση δηµόσιων διοικητικών
υπηρεσιών και τα 2 έργα σε κατασκευή δικαστικών µεγάρων.
8. Ασφάλεια. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 22 έργα, εκ των οποίων τα 13 έργα
αφορούν σε κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση αστυνοµικών διευθύνσεων και
τµηµάτων, 6 έργα αφορούν σε κατασκευή κτιρίων πυροσβεστικής και τα 3 έργα σε
κατασκευή καταστηµάτων κράτησης.
9. Περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 2 έργα, το ένα αφορά σε κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης και το άλλο σε έργο διαχείρισης απορριµµάτων.
10. Υγεία. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 4 έργα κατασκευής νοσοκοµείων και
συναφών µονάδων υγείας.
11. Πολιτισµός. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσεται 1 έργο κατασκευής συνεδριακού
κέντρου.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΥΠΟΙΟ, το 67% των εγκεκριµένων προτάσεων
έργων Σ∆ΙΤ περιλαµβάνονται σε δύο κατηγορίες, στην κατηγορία «Παιδεία» (38% του
συνολικού αριθµού προτεινόµενων έργων) και στην κατηγορία «Ασφάλεια» (29% του
συνολικού αριθµού προτεινόµενων έργων), ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι «Λιµενικές
Υποδοµές» και η «Στέγαση ∆ηµόσιων Κτιρίων», η «Υγεία», το «Περιβάλλον» και ο
«Πολιτισµός».
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Σχήµα 3-1:

Τοµεακή κατηγοριοποίηση εγκεκριµένων προτάσεων Σ∆ΙΤ
Εγκεκριµένες Προτάσεις Σ∆ΙΤ µέσω Ν. 3389/2005

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

29 Έργα

9 Έργα

9 Έργα

22 Έργα

2 Έργα

4 Έργα

1 Έργο

24 Σχολικά
Κτίρια

Συστήµατα
Ασφαλείας
Λιµένων

7 Κτίρια ∆ηµ.
∆ιοικ. Υπηρεσιών

13 Αστυνοµικές
∆/νσεις, Τµήµατα

1 ∆ίκτυο
Αποχέτευσης

4 Νοσοκοµεία,
Μονάδες Υγείας

Συνεδριακό Κέντρο

2 ∆ικαστικά
Μέγαρα

6 Κτίρια
Πυροσβεστικής

1 Έργο ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων

5 Πανεπιστηµιακές
Σχολές

3 Καταστήµατα
Κράτησης

Πηγή: www.sdit.mnec.gr, Ιδία επεξεργασία

Οι Αναθέτουσες Αρχές των εγκεκριµένων προτάσεων αφορούν σε δεκαπέντε φορείς
οι οποίοι εποπτεύονται από τα ανάλογα Υπουργεία. Οι περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές
είναι αυτές που εποπτεύονται από το ΥΠΕΣ∆∆Α και αφορούν κατά βάση σε Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις.
Σχήµα 3-2:

Αναθέτουσες Αρχές των εγκεκριµένων προτάσεων Σ∆ΙΤ

Υπουργείο Εσωτερικών,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης
Ν.Α. Φθιώτιδας

Ν.Α. Αχαΐας

Ν.Α. Τρικάλων

Ν.Α. Κορίνθου

Ν.Α. Έβρου

∆. Ραφήνας

∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.

Περιφέρεια Ηπείρου

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

Υπουργείο Πολιτισµού
Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακής Αξιοποίησης
Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών
Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου Α.Ε.
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου Α.Ε.
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
Θέµις Κατασκευαστική Α.Ε.

Πηγή: www.sdit.mnec.gr, Ιδία επεξεργασία

Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή των εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ,
τα περισσότερα έργα αναµένονται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(20 έργα) και κυρίως στους τοµείς της παιδείας και της ασφάλειας και στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (10 έργα) µε έργα κατά κύριο λόγο στον τοµέα της
παιδείας. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου µε (8) έργα κάθε
µία. Καµία πρόταση δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει τουλάχιστον εγκριθεί για την Περιφέρεια
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Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας έχει εγκριθεί µία (1) πρόταση έργου Σ∆ΙΤ.
Πίνακας 3-1:

Κατηγοριοποίηση προτεινόµενων έργων Σ∆ΙΤ σε θεµατικούς τοµείς ανά

Παιδεία

Λιµενικές
Υποδοµές

Στέγαση
∆ηµόσιων
Υπηρεσιών

Ασφάλεια

Περιβάλλον

Υγεία

Πολιτισµός

Σύνολο

Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης

5

2

1

2

0

0

0

10

Αττικής

1

1

1

2

1

0

1

7

Βορείου Αιγαίου

0

0

0

0

0

0

0

0

∆υτικής Ελλάδας

1

1

2

3

0

0

0

7

∆υτικής Μακεδονίας

3

0

0

0

1

0

0

4

Ηπείρου

3

1

1

0

0

1

0

6

Θεσσαλίας

0

1

1

1

0

0

0

3

Ιονίων Νήσων

4

1

0

3

0

0

0

8

Κεντρ. Μακεδονίας

7

1

0

9

0

3

0

20

Κρήτης

0

1

1

0

0

0

0

2

Νοτίου Αιγαίου

0

0

0

0

0

0

0

0

Πελοποννήσου

5

0

1

2

0

0

0

8

Στ. Ελλάδας

0

0

1

0

0

0

0

1

Σύνολο

29

9

9

22

2

4

1

76

Περιφέρειες

Πηγή: www.sdit.mnec.gr, Ιδία επεξεργασία
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Σχήµα 3-3:

Γεωγραφική και τοµεακή κατανοµή εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ

ΣΥΝΟΛΟ
Στ. Ελλάδας
Πελοππον ήσου
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης
Κεν τρ. Μακεδον ίας
Ιον ίων Νήσων
Θεσσαλίας
Ηπείρου
∆υτ. Μακεδον ίας
∆υτ. Ελλάδας
Βορείου Αιγαίου
Αττικής
Αν ατολ. Μακεδ.-Θράκης
0

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

5

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

10

15
Αριθµός Έργων

ΣΤΕΓΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

20

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

25

ΥΓΕΙΑ

30

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πηγή: www.sdit.mnec.gr, Ιδία επεξεργασία

Ο συνολικός προϋπολογισµός των εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ ανέρχεται
σε 2.647,12 εκατ. ευρώ. Ποσοστό 38,95% του προϋπολογισµού αφορά σε έργα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός αναµενόµενο αφού η εν λόγω Περιφέρεια
κατέχει τον µεγαλύτερο αριθµό έργων από το σύνολο των εγκεκριµένων προτάσεων.
Το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού το κατέχει η
Περιφέρεια Αττικής (25,91%) και όχι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για
την οποία έχουν εγκριθεί περισσότερες προτάσεις (10 έναντι 7 της Περιφέρειας Αττικής). Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι για την Περιφέρεια Αττικής έχει εγκριθεί ένα έργο ιδιαίτερα
υψηλού προϋπολογισµού (212 εκατ. ευρώ) το οποίο αφορά στην «Υλοποίηση νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, τη
στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλανδρίου, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου
αναψυχής του ∆ήµου Χαλανδρίου» .
Ακολουθούν κατά σειρά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου (6,54%), η Περιφέρεια
Ηπείρου (5,89%), η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (5,30%), η Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας (4,05%), η Περιφέρεια Θεσσαλίας (4,02%), η Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης (3,71%), η Περιφέρεια Κρήτης (2,49%), η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
(2,09%) και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (1,06%).
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Σχήµα 3-4:

Ποσοστιαία κατανοµή προϋπολογισµού εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ
ανά Περιφέρεια

100,00

100,00

Αν ατολικής Μακεδον ίας-Θράκης
Αττικής

90,00

Βορείου Αιγαίου

Ποσοστά

80,00

∆υτικής Ελλάδας

70,00

∆υτικής Μακεδον ίας

60,00

Ηπείρου
Θεσσαλίας

50,00

Ιον ίω ν Νήσω ν

38,95

40,00

Κεν τρικής Μακεδον ίας
25,91

30,00

Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου

20,00
10,00

5,30 4,05

3,71

5,89 4,02

0,00

0,00

Πελοπον ν ήσου

6,54
2,09

2,49

0,00

Στερεάς Ελλάδας

1,06

Σύν ολο

Πηγή: www.sdit.mnec.gr, Ιδία επεξεργασία
Πίνακας 3-2:

Προϋπολογισµός εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ ανά Περιφέρεια

Α/Α

Περιφέρειες

Προϋπολογισµός (εκατ. Ευρώ)*

1

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

98,23

2

Αττικής

685,88

3

Βορείου Αιγαίου

0,00

4

∆υτικής Ελλάδας

140,23

5

∆υτικής Μακεδονίας

107,30

6

Ηπείρου

155,80

7

Θεσσαλίας

106,50

8

Ιονίων Νήσων

55,20

9

Κεντρικής Μακεδονίας

10

Κρήτης

65,90

11

Νοτίου Αιγαίου

0,00

12

Πελοποννήσου

173,10

13

Στερεάς Ελλάδας

28,00

Σύνολο

1.030,98

2.647,12

(*) +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης
Πηγή: www.sdit.mnec.gr, Ιδία επεξεργασία

Από τη µελέτη των στοιχείων των εγκεκριµένων προτάσεων Σ∆ΙΤ σε επίπεδο
Νοµού για κάθε µία από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας προκύπτει ότι για την
πλειονότητα των Περιφερειών ένας είναι ο Νοµός εκείνος ο οποίος απορροφά το
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µεγαλύτερο µέρος του συνολικού προϋπολογισµού των έργων Σ∆ΙΤ της εκάστοτε
Περιφέρειας και µε σχετικά µεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. (Σχήµατα 7-2 έως 7-11
του Παραρτήµατος). Όλες οι εγκεκριµένες προτάσεις έργων Σ∆ΙΤ ανά ελληνικό Νοµό
παρουσιάζονται σε χάρτη στο Σχήµα 7-1 του Παραρτήµατος.
Μία σε περισσότερο βάθος µελέτη των στοιχείων των εγκεκριµένων προτάσεων
έργων, οδηγεί στη διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την κατηγορία έργων Σ∆ΙΤ
στην οποία ανήκουν τα εγκεκριµένα έργα, δηλαδή αν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα ή όχι,
τι είδους υπηρεσίες-υποχρεώσεις προβλέπονται για τον ιδιώτη στο πλαίσιο του εκάστοτε
έργου, καθώς και το ποια είναι η συνήθης διάρκεια των συµβάσεων, η προβλεπόµενη
περίοδος κατασκευής των έργων και η περίοδος λειτουργίας του έργου.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκεκριµένων προτάσεων έργων, δηλαδή οι 22 από
τις συνολικά 24 προτάσεις αφορούν σε έργα µη ανταποδοτικά26. Οι προτάσεις εκείνες που
αφορούν σε ανταποδοτικά έργα είναι αυτή της Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. αντικείµενο της οποίας είναι η «Υλοποίηση
υποδοµών του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας» και αυτή του ∆ήµου Ραφήνας η οποία αφορά στην «Υλοποίηση
δικτύων αποχέτευσης και µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στο ∆ήµο Ραφήνας».
Κατά βάση, στις υποχρεώσεις του ιδιώτη περιλαµβάνεται η µελέτη, η κατασκευή, η
συντήρηση, η τεχνική διαχείριση και η ασφάλιση του έργου και σε πολλές περιπτώσεις η
εµπορική εκµετάλλευση. Η περίοδος κατασκευής των έργων κυµαίνεται µεταξύ 1-4 ετών,
ενώ για τις περισσότερες προτάσεις έργων η περίοδος κατασκευής αφορά σε δύο έτη (13
από τις 24 προτάσεις). Η συνηθέστερη διάρκεια των συµβάσεων είναι 25-30 έτη, µε
µικρότερη διάρκεια τα 10 έτη και µε µεγαλύτερη τα 30 έτη. Όσον αφορά στην περίοδο
λειτουργίας των έργων, αυτή κυµαίνεται από 8 έτη έως 27 έτη, µε συνηθέστερη όµως την
περίοδο των 25 ετών (9 από τις 24 προτάσεις) και των 23 ετών (8 από τις 24 προτάσεις).
Σχετικά µε τη φάση στην οποία βρίσκονται οι εγκεκριµένες προτάσεις έργων
σήµερα (έως 31.10.2007), διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες από τις Αναθέτουσες Αρχές
βρίσκονται

στη

φάση

του

διαγωνισµού

για

την

πρόσληψη

τεχνικού

ή/και

χρηµατοοικονοµικού ή/και νοµικού Συµβούλου. Στη φάση αυτή εντοπίζονται οι 17 από τις
συνολικά 24 εγκεκριµένες προτάσεις, ενώ οι υπόλοιπες προτάσεις βρίσκονται στη φάση της
διενέργειας διαγωνισµού ή της προετοιµασίας για τη διενέργεια διαγωνισµού για την
επιλογή ιδιωτικού φορέα σύµπραξης. Συνεπώς, στην Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν έχει
26

Ο διαχωρισµός σε έργα ανταποδοτικά και µη ανταποδοτικά προκύπτει βάσει των χαρακτηριστικών των έργων

από τη σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου τους και του τρόπου πληρωµής του Ιδιώτη, όπως αυτή εµφανίζεται
στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙ.Ο .
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υπογραφεί καµία σύµβαση σύµπραξης, µέσω του Ν. 3389/2000, οπότε και δεν έχει αρχίσει η
υλοποίηση κανενός έργου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα πρόβληµα που
αφορά όλα τα έργα Σ∆ΙΤ, είναι το µεγάλο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
πρόσληψη του Συµβούλου µέχρι την υλοποίηση του έργου, το οποίο κυµαίνεται µεταξύ 12
και 26 µηνών, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη περίοδο ωρίµανσης των έργων.
3.2.1 Συµπεράσµατα για τις Εγκεκριµένες Προτάσεις Έργων Σ∆ΙΤ
Η διεξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τα έργα Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα σήµερα,
βασίζεται στην επεξεργασία των εγκεκριµένων προτάσεων έργων από το ΥΠΟΙΟ στο
πλαίσιο του Ν. 3389/2005 έως και τις 31.10.2007. ∆εν λαµβάνονται υπόψη τα
αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα που υλοποιούνται ή είναι σε φάση υλοποίησης ή πρόκειται να
υλοποιηθούν µε τη µέθοδο της παραχώρησης µέσω συµβάσεων, νοµοθετικά κυρωµένων από
τη Βουλή.
Οι τοµείς στους οποίους εντοπίζεται η πλειονότητα των εγκεκριµένων προτάσεων
έργων είναι ο τοµέας της παιδείας ο οποίος περιλαµβάνει έργα κατασκευής σχολικών
κτιρίων και πανεπιστηµιακών σχολών και ο τοµέας της ασφάλειας στον οποίο
συγκαταλέγονται έργα όπως η κατασκευή κτιριακών έργων αστυνοµικών διευθύνσεων,
πυροσβεστικών κτιρίων και καταστηµάτων κράτησης. Ο µεγαλύτερος αριθµός έργων
προγραµµατίστηκε να υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώ σε όρους προϋπολογισµού, το
µεγαλύτερο ποσοστό κατανέµεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην
Περιφέρεια Αττικής.
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι περισσότερες
εγκεκριµένες προτάσεις έργων (22 από τις συνολικά 24) αφορούν σε έργα µη
ανταποδοτικά, δηλαδή σε έργα τα οποία δεν αποφέρουν έσοδα, αφού πρόκειται στην ουσία
για χρηµατοδότηση δηµόσιων υποδοµών και υπηρεσιών (π.χ. κατασκευή σχολικών
µονάδων, κτιρίων για στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών, κ.λ.π.) εγκυµονώντας έτσι τον κίνδυνο
µακροχρόνιας δέσµευσης σηµαντικού ποσοστού του Π∆Ε για την εξυπηρέτηση των
συµβάσεων. Αυτό είναι ίσως ένα πεδίο περισσότερης συζήτησης αναφορικά µε τη
σκοπιµότητα και την ορθότητα της εφαρµογής του θεσµού των Σ∆ΙΤ στη χώρα, το οποίο
µάλιστα αποτελεί και σηµείο πολιτικής τριβής. Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της µεθόδου
προκαλεί αντιδράσεις µε κύριο επιχείρηµα των επικριτών αυτής, ότι οι Σ∆ΙΤ
χρησιµοποιούνται ως αντιστάθµιση της µείωσης των δηµόσιων επενδύσεων και πως η
έλλειψη ανταποδοτικότητας στα έργα θα οδηγήσει σε ένα νέο είδος ενοικίου που θα
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καλείται να καταβάλλει το ∆ηµόσιο27 σε βάθος χρόνου, µετακυλώντας τις υποχρεώσεις στις
επόµενες γενιές.
Η συνήθης διάρκεια των συµβάσεων των έργων υπολογίζεται στα 25-30 έτη και η
λειτουργία τους (ενν. των έργων) από τον ιδιώτη αφορά σε 23-25 έτη. Οι υποχρεώσεις του
ιδιώτη περιλαµβάνουν τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και ασφάλεια
του έργου και σε πολλές περιπτώσεις την εµπορική εκµετάλλευση.
Αντικειµενική δυσκολία στην έναρξη υλοποίησης έργων Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα σήµερα
αποτελεί το γεγονός ότι η αγορά των Σ∆ΙΤ δεν έχει ωριµάσει πλήρως ώστε όλες οι σχετικές
διαδικασίες (διαγωνισµοί, συµβάσεις) να µπορούν να «τρέξουν» µε ταχύτερους ρυθµούς.
∆υσκολίες υπάρχουν τόσο από την πλευρά του ∆ηµοσίου µε τις Αναθέτουσες Αρχές να
προσπαθούν να προσαρµοστούν στο περιβάλλον που έχει δηµιουργηθεί στην παραγωγή
δηµόσιων έργων και στη χρηµατοδότησή τους, όσο και από την πλευρά του Ιδιωτικού
τοµέα µε τους επιχειρηµατίες να κάνουν κινήσεις µεµονωµένες και επιφυλακτικές και τις
τράπεζες να µην αναλαµβάνουν εύκολα πρωτοβουλίες.
Η διαδικασία που εφαρµόζει η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή µε σκοπό την επιλογή
καταρχήν συµβούλου για την προετοιµασία κάθε διαγωνισµού είναι µια πολύπλοκη
διαδικασία, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις
στην αξιολόγηση των κατατιθέµενων προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών συµβούλου.
Σε µια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αναστρέψει ως ένα βαθµό την
καθυστέρηση που υφίσταται αυτή τη στιγµή ώστε να µείνει αµείωτο το ενδιαφέρον της
αγοράς για τις ελληνικές Σ∆ΙΤ28 και σύµφωνα µε δηλώσεις του Ειδικού Γραµµατέα Σ∆ΙΤ, κ.
Λ. Κορρέ και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη, πρόθεση
του ΥΠΟΙΟ είναι από το 2008 και κάθε µήνα να προκηρύσσεται τουλάχιστον ένας
διαγωνισµός για την κατασκευή έργων.
Επιπρόσθετο αδύνατο σηµείο αποτελεί ότι το διαχειριστικό κόστος των Σ∆ΙΤ είναι
απαγορευτικό για έργα προϋπολογισµού κάτω των 30 εκατ. ευρώ, ενώ δεν υπάρχει µάλλον
λόγος ύπαρξης του ανώτατου ορίου των 200 εκατ. ευρώ. Μάλιστα έχουν ήδη εγκριθεί και
έργα των οποίων ο προϋπολογισµός είναι πάνω από το ανώτατο όριο (µε ειδική απόφαση
της ∆ΕΣ∆ΙΤ).
Ο τοµέας του περιβάλλοντος µπορεί να αποτελέσει επίσης προνοµιακό πεδίο όπου
θα ήταν δυνατή η υλοποίηση έργων µέσω Σ∆ΙΤ, µε έργα όπως η διαχείριση απορριµµάτων,
η διαχείριση υγρών αποβλήτων και γενικότερα έργα τα οποία έχουν ως αντικείµενο το
υδάτινο δυναµικό και την ορθολογική εκµετάλλευση του νερού. Η ευρωπαϊκή εµπειρία έχει
27
28

Euro2day: (2007), «Μεταφορές και Επικοινωνία µέσω Σ∆ΙΤ»
ΕΞΠΡΕΣ, 12/12/2007, «Τι αναφέρθηκε την πρώτη ηµέρα του συνεδρίου του Economist», σελ. 7
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να επιδείξει πολλά τέτοια παραδείγµατα, ενώ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν
υλοποιηθεί ανάλογα έργα ή ο εν λόγω τοµέας αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της
κυβερνητικής ατζέντας πολλών κρατών.
Ο τοµέας της υγείας αποτελεί ένα θεµατικό τοµέα όπου θα µπορούσαν να
υλοποιηθούν έργα µε Σ∆ΙΤ. Το γεγονός29 ότι τα επόµενα χρόνια τα κοινοτικά κονδύλια
προβλέπεται να µειωθούν, ενώ οι ανάγκες της υγείας θα αυξηθούν οδηγεί στην αναζήτηση
νέων πηγών χρηµατοδότησης και οι Σ∆ΙΤ φαίνεται ότι µπορούν να αποτελέσουν ένα
απαραίτητο εργαλείο για την εξασφάλιση πόρων και την ανάπτυξη των υποδοµών και
υπηρεσιών υγείας. Σηµειώνεται ότι µέσω παλαιότερων διατάξεων δόθηκε η δυνατότητα στα
νοσοκοµεία να αναθέσουν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου την τροφοδοσία και τη σίτιση σε
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και την ανακατασκευή πεπαλαιωµένων υποδοµών των µαγειρείων,
την καθαριότητα, κ.λ.π., µε οφέλη τόσο στα λειτουργικά έξοδα των νοσοκοµείων, όσο και
στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η υλοποίηση έργων στον
τοµέα της υγείας µέσω Σ∆ΙΤ αποτελεί ένα σύστηµα που εφαρµόζεται εδώ και χρόνια στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης όπως η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία,
κ.α. Στη Μ. Βρετανία χαρακτηριστικά, τα 64 από τα 68 µεγάλα έργα στο χώρο της υγείας
υλοποιούνται ήδη µε τη µέθοδο της σύµπραξης, στην Ισπανία αναµένεται να ανακαινιστούν
14 δηµόσια νοσοκοµεία, στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη 11 συναφή σχέδια και 20 είναι
υπό εξέταση, ενώ η Πορτογαλία και η Σουηδία έχουν προχωρήσει σε παρεµβάσεις στο
Σύστηµα Υγείας τους µε το σύστηµα Σ∆ΙΤ. Η εµπειρία στις χώρες αυτές έχει δείξει ότι
επιτυγχάνεται χαµηλό κόστος λειτουργικότητας µε ταυτόχρονη εξασφάλιση βελτιωµένων
επιπέδων ποιότητας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων Σ∆ΙΤ στον τοµέα της υγείας, µε την
εκχώρηση µόνο υποστηρικτικών δραστηριοτήτων – και βάσει αυστηρών κριτηρίων – όπως
ασφάλεια, σίτιση, καθαριότητα, συντήρηση εγκαταστάσεων, κ.λ.π. που και σήµερα
εκχωρούνται σε ιδιώτες, αλλά µε µη ελέγξιµο και χωρίς τον πλέον πολλές φορές
συµφέροντα τρόπο µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας, στη µείωση των λειτουργικών δαπανών των µονάδων υγείας, διασφαλίζοντας
και διατηρώντας ταυτόχρονα τον δηµόσιο χαρακτήρα της εκµετάλλευσης των έργων.
Ο τοµέας30 των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα µπορούσε
να αποτελέσει πεδίο δράσης των Σ∆ΙΤ. Είναι δυνατή η υλοποίηση έργων, κυρίως µικρών,

29

Χατζητόλιος Α., Ζαµπίτης Π., Σανίδας Α., Ζαφειρόπουλος Α., Ασλανίδης Ι., (2007), «Οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου

και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) στο Χώρο της Υγείας», Πολιτική της Υγείας, Ιατρικό Βήµα, Φεβρουάριος;-Μάρτιος
2007
30

Κοινωνία της Πληροφορίας,«Ποια έργα Πληροφορικής µπορούν να γίνουν µε Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα»,

www.infosoc.gr
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συγκεκριµένων, ελεγχόµενων και µικρού προϋπολογισµού και αυτό διότι στον κλάδο των
ΤΠΕ υπάρχει δυσκολία προσδιορισµού των τεχνικών απαιτήσεων, αντικατάστασης
προµηθευτή όταν δεν παραδίδεται η υπηρεσία. Επίσης, ένα ζήτηµα είναι η τεχνολογία που
στη σηµερινή εποχή µε τη ραγδαία εξέλιξη, ξεπερνιέται µε ιδιαίτερα ταχείς ρυθµούς.
Προβληµατισµό αποτελεί το γεγονός ότι ένα έργο πληροφορικής έχει γενικά µικρή χρονική
διάρκεια ωφέλιµης ζωής, άρα τίθεται θέµα, µε τη λήξη µιας σύµπραξης, για το ποιος θα
είναι ο κάτοχος ενός ξεπερασµένου εξοπλισµού. Παραδείγµατα έργων που µπορούν να
υλοποιηθούν µε Σ∆ΙΤ θα µπορούσαν να είναι π.χ. η έκδοση κάρτας καυσαερίων από τα
ΚΤΕΟ, θέµατα εξυπηρέτησης πολιτών όπως call center, υποστήριξη και ενηµέρωση πολιτών
για υπηρεσίες, καταγραφή παραπόνων πολιτών, η έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων σε
λίγα λεπτά της ώρας από την Ελληνική Αστυνοµία, η διαθεσιµότητα κλινών και κάρτα
υγείας ασθενούς σε νοσοκοµεία, η δηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου «Οικοδοµών και
Κατασκευών» στην Πολεοδοµία, κ.α.
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4.

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν. 3389/2005
4.1

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Σ∆ΙΤ
Η υλοποίηση έργων µέσω σύµπραξης του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα έχει

αρχίσει να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Σ∆ΙΤ είναι
ιδιαίτερα σηµαντικές για την αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει ένας Οργανισµός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενώ παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη και η βελτίωση της τοπικής
οικονοµίας και της ποιότητας ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η έλλειψη ιδίων
πόρων και η µείωση του Π∆Ε οδηγεί σήµερα την Αυτοδιοίκηση σε ενέργειες και πρακτικές
που έχουν εφαρµοστεί πολλά χρόνια πριν στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Μια σειρά ουσιαστικών λόγων συνηγορούν στη συµµετοχή ενός ∆ήµου σε Σ∆ΙΤ. Ο
κύριος λόγος που παρουσιάζεται συνήθως είναι η επίτευξη βελτιωµένης αξίας του χρήµατος
(value for money) ή η παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών σε σχέση µε εκείνες που θα παρείχε
από µόνος του ο δηµόσιος τοµέας µε τη διάθεση ανάλογων πόρων. Άλλοι εξίσου σηµαντικοί
λόγοι αποτελούν η πρόθεση των δηµοσίων φορέων να παρασχεθούν οι υποδοµές και
υπηρεσίες παρά την επιβολή δηµοσιονοµικών περιορισµών µε την αξιοποίηση ιδιωτικών
πηγών χρηµατοδότησης καθώς και η επιτάχυνση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης
δηµοσίων

έργων,

που

συνήθως

παρουσιάζουν

καθυστερήσεις

και

υπερβάσεις

προϋπολογισµού.
Οι ∆ήµοι εισέρχονται πλέον σταδιακά σε µια µακροχρόνια περίοδο έντονης
επενδυτικής δράσης µέσα από την συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα προκειµένου να
εκσυγχρονιστούν

υποδοµές και υπηρεσίες που είτε απουσίαζαν, είτε προσφέρονταν

πληµµελώς. Το βάρος που επωµίζεται ο ∆ήµος είναι ιδιαίτερα µεγάλο, δεδοµένου ότι
αναλαµβάνει να εισέλθει σε µια συνεργασία µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ που βρίσκεται στα πρώτα
στάδια ανάπτυξής της, χωρίς, κατά συνέπεια, να έχει φτάσει, τουλάχιστον χρονικά, σε
στάδιο αυξηµένης ωριµότητας που θα του δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεται κρίσιµα θέµατα
µε ευελιξία.
Τα αποτελέσµατα και οφέλη που µπορεί να αντλήσει κάθε ∆ήµος από µια ορθολογικά
εφαρµοσµένη σύµπραξη µπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:
•

Κίνητρα απόδοσης. Οι πληρωµές του ∆ηµοσίου (στην περίπτωση που η σύµπραξη δεν
είναι µε µορφή παραχώρησης) συνδέονται άµεσα µε την απόδοση του ιδιώτη
συνεργάτη.
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Οικονοµίες κλίµακας και εξειδίκευση. Ο κάθε αντισυµβαλλόµενος επικεντρώνεται

•

στο αντικείµενο που τεκµηριωµένα γνωρίζει και στα πλεονεκτήµατα που διαθέτει.
Υπολειµµατική αξία. Η καλύτερη συντήρηση των παγίων από τον ιδιώτη µπορεί να

•

οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία και αύξηση της µελλοντικής αξίας της επένδυσης.
Ενοποίηση των υπηρεσιών σε σχέση µε το έργο. Αποτελεσµατική διαχείριση και

•

χρήση των παγίων κατά τη διάρκεια του έργου.
Αποτελεσµατικές µελέτες έργων. Το δηµόσιο προτείνει και ο ιδιώτης συνεργάτης

•

σχεδιάζει τα έργα µε βάση τις απαιτήσεις απόδοσης και παροχής υπηρεσιών.
Βέλτιστη κατανοµή κινδύνων. Κάθε αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει τους κινδύνους

•

που είναι σε θέση να διαχειριστεί καλύτερα.
Κίνητρα

•

για

ολοκλήρωση

του

έργου

εντός

χρονοδιαγράµµατος

και

προϋπολογισµού. Παροχή κινήτρων και ευθυνών στον ιδιώτη επενδυτή.
∆ιαχείριση από τον ιδιωτικό τοµέα. Αξιοποίηση της εµπειρίας, εξειδίκευσης και

•

ευελιξίας του ιδιωτικού τοµέα.
Πίνακας 4-1:

Πλεονεκτήµατα και οφέλη ∆ήµου από την υλοποίηση έργων µέσω Σ∆ΙΤ31
Πλεονεκτήµατα / Οφέλη Σ∆ΙΤ για τους ∆ήµους

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31

∆ε βαρύνουν χρηµατοοικονοµικά το ∆ηµοτικό προϋπολογισµό (Off Balance Project)
∆ε δεσµεύουν χρήσιµους, για άλλες δράσεις, χρηµατικούς πόρους.
∆εν αυξάνουν τις δανειακές ανάγκες του ∆ήµου και το χρέος του και συνεπώς των δηµοτών.
Αξιοποιούν την ακίνητη περιουσία του ∆ήµου ή τα δικαιώµατα αυτού, χωρίς να εκποιούν
αυτά.
Συνιστούν νέες πηγές ∆ηµοτικών εσόδων.
Περιέρχονται στην κυριότητα του ∆ήµου µετά την παρέλευση της Σύµβασης Σύµπραξης.
∆ιευρύνουν το Αναπτυξιακό Έργο του ∆ήµου.
Συνεισφέρουν στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
∆ιασφάλιση πρόσβασης του ∆ήµου σε ένα φάσµα ειδικοτήτων του ιδιωτικού τοµέα που της
επιτρέπει να παρέχει αποτελεσµατικότερες και λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες.
Ανάληψη κινδύνων από τον ιδιωτικό τοµέα, τους οποίους στο πλαίσιο µιας παραδοσιακής
δηµόσιας σύµβασης θα τους αναλάµβανε αποκλειστικά ο ∆ήµος.
Μετάγγιση της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας των ιδιωτικών φορέων µε την ταυτόχρονη
αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων του ∆ήµου.
Βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης και της µεταγενέστερης διαχείρισης των έργων
Ταχύτερη ολοκλήρωση και απόδοση των έργων σε κοινή χρήση.
Απελευθέρωση πόρων για άλλα έργα και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται για συµπράξεις
µε τον ιδιωτικό τοµέα.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας, Οµάδα για την

Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, (2007), «Πλαίσιο και
προτάσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών: Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα»
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Η µέθοδος υλοποίησης έργων µέσω Σ∆ΙΤ έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα
σηµαντικό εργαλείο για τους ΟΤΑ. Στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης έχουν προβλεφθεί κονδύλια για τη
χρηµατοδότηση των ∆ήµων για τη διενέργεια της προσυµβατικής διαδικασίας έργων
(πρόσληψης συµβούλων) για την ωρίµανση και την ολοκλήρωση κάθε πρότασης που αρχικά
φαίνεται βιώσιµη και που πρόκειται να υλοποιηθεί µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ. Ως
προσυµβατική διαδικασία νοείται:
•

Το στάδιο διερεύνησης της σκοπιµότητας, της εφικτότητας και της ελκυστικότητας του
έργου ώστε να διαγνωστεί η δυνατότητα εκτέλεσης του µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ.

•

Το στάδιο της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών.

•

Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σηµειώνεται ότι ενδιάµεσα των ανωτέρω σταδίων, αξιολογείται η προοπτική

υλοποίησης των έργων µέσω Σ∆ΙΤ και αναλόγως αποφασίζεται η διακοπή ή η συνέχιση της
χρηµατοδότησης. Τα µέτρα που αφορούν σε έργα Σ∆ΙΤ των Υποπρογραµµάτων του
ΘΗΣΕΑΣ παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακας 7-4 του Παραρτήµατος, ενώ σηµειώνεται
ότι οριζόντιο µέτρο και στα τρία Υποπρογράµµατα του ΘΗΣΕΑΣ αποτελεί η «Υποστήριξη
της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε ιδιώτες». Η διαδικασία για την
υλοποίηση έργων µέσω σύµπραξης ενός ΟΤΑ µε ιδιώτη, έχει περιγραφεί στην ανωτέρω
Ενότητα 3.1.
Σηµειώνεται ότι ο νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), στο άρθρο
224, προβλέπει τη δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να χρησιµοποιήσουν τις διατάξεις του
Ν.3389/2005 για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Πέραν από την πρόβλεψη
αυτή, σηµαντικό στοιχείο που µπορεί να υπηρετήσει θετικά την προώθηση των Σ∆ΙΤ είναι η
θέσπιση των «Επιχειρησιακών Σχεδίων» των Ο.Τ.Α., µε τα οποία διαµορφώνεται µία βάση
επιχειρησιακού σχεδιασµού για τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, η οποία θα είναι χρήσιµη
και στις επιλογές για τις Σ∆ΙΤ. Σηµαντική, έµµεση, ρύθµιση για την εισαγωγή των Σ∆ΙΤ
στην Αυτοδιοίκηση είναι η πρόβλεψη του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004 στο άρθρο 3,
εδ.6, δ, (i). Τα σχέδια που αφορούν σύµπραξη µε ιδιώτη επενδυτή και βασίζονται
(περιλαµβάνουν) στην παραχώρηση προς τον ιδιώτη ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου για
τουλάχιστον 15 έτη, εντάσσονται στις ενισχύσεις του Νόµου.
Είναι ευρέως γνωστό ότι ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της Αυτοδιοίκησης
στην Ελλάδα είναι η έλλειψη χρηµατικών πόρων, γεγονός το οποίο παίζει ανασταλτικό ρόλο
στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος έργων µε θετικές συνέπειες στην
τοπική ανάπτυξη και στην υγιή λειτουργία των ίδιων των ΟΤΑ. Οι αναπτυξιακές
δραστηριότητες της Αυτοδιοίκησης χρηµατοδοτούνται µε τους ακόλουθους τρόπους:
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•

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τα κονδύλια του οποίου διοχετεύονται προς τους
φορείς της Αυτοδιοίκησης:
 µε την ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), 450 εκ. € ετησίως
 µε τους πόρους του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ, 500 εκ. ετησίως
 µε την ΣΑΕ 055 (Συλλογική Απόφαση Έργου), 150 εκ. € ετησίως
 µε την καταβολή της εθνικής συµµετοχής για τα έργα της Αυτοδιοίκησης τα οποία
είναι ενταγµένα σε συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ προγράµµατα
 µε τον Αναπτυξιακό Νόµο

•

Από τους κοινοτικούς πόρους, κυρίως των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2000 – 2006
(Περιφερειακά, Τοµεακά, Ταµείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες), αλλά και άλλων
χρηµατοδοτούµενων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραµµάτων.

•

Από δανεισµό των φορέων της Αυτοδιοίκησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων και από Τράπεζες.
Σηµειώνεται επίσης, ότι ο νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων εισάγει τη δυνατότητα

έκδοσης Οµολογιακών ∆ανείων από τους ΟΤΑ για την πραγµατοποίηση των σκοπών της
αρµοδιότητας τους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προς το παρόν
εκκρεµεί η έκδοση της προβλεπόµενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για καθορισµό των
ειδικότερων προϋποθέσεων, όρων και λεπτοµερειών. Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται πάντοτε
πόρους για να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της σχέδιο. Μάλιστα µε περισσότερους πόρους
αναπροσαρµόζει ανοδικά το πρόγραµµα της. Εποµένως, εφόσον οι συµπράξεις µε τους
ιδιώτες µεταφέρουν χρήµατα προς την Αυτοδιοίκηση για τους αναπτυξιακούς της στόχους,
είναι γενικά χρήσιµος και αποδεκτός τρόπος παραγωγής δηµόσιου έργου και παροχής
υπηρεσίας.

4.2

Εγκεκριµένα έργα Συµβούλου Προσυµβατικής ∆ιαδικασίας

έργων Σ∆ΙΤ
Οι δυνατότητες εφαρµογής Σ∆ΙΤ από τους ΟΤΑ δεν αφορούν απαραίτητα στην
υλοποίηση των λεγοµένων µεγάλων έργων υποδοµής, αλλά περισσότερο στην ανάπτυξη
συνεργιών για την παροχή υπηρεσιών τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα σε κλάδους όπου
είτε παρουσιάζεται υστέρηση τεχνογνωσίας ή διαθέσιµων πόρων, είτε αναµένεται
µεγαλύτερη εντέλει ανταποδοτικότητα και για τον ίδιο τον ΟΤΑ.
Η υποστήριξη από το Πρόγραµµα «Θησέας» των συµπράξεων µεταξύ των Ο.Τ.Α.
και του Ιδιωτικού τοµέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έως και τον Οκτώβριο του 2007 είχαν
εγκριθεί 134 προτάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων προέρχονταν από την Περιφέρεια
Αττικής (30), την Περιφέρεια Θεσσαλίας (23), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (20)
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και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (12). Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται
το ύψος του προϋπολογισµού των εγκεκριµένων έργων υποστήριξης προσυµβατικής
διαδικασίας Σύµπραξης ΟΤΑ και Ιδιωτών ανά Περιφέρεια, ενώ σηµειώνεται από τους
συνολικά πενήντα δύο (52) Νοµούς της χώρας, για οχτώ (8) Νοµούς µόνο δεν έχει
υποβληθεί καµία πρόταση από ΟΤΑ. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά µε τις εγκεκριµένες
προτάσεις ανά Νοµό και Περιφέρεια παρουσιάζονται στον Πίνακας 7-1 του Παραρτήµατος.
Σχήµα 4-1:

Προϋπ/σµός έργων υποστήριξης προσυµβατικής διαδικασίας Σύµπραξης ΟΤΑ
και Ιδιωτών ανά Περιφέρεια

14.000.000,00

Αν ατολικής Μακεδον ίας Θράκης
Αττικής

12.000.000,00

Βορείου Αιγαίου
∆υτικής Ελλάδας

Προϋπ/σµός (€)

10.000.000,00
8.000.000,00

∆υτικής Μακεδον ίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας

6.000.000,00

Ιον ίω ν Νήσων
Κεν τρικής Μακεδον ίας

4.000.000,00
2.000.000,00
0,00

Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοππον ήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύν ολο

Πηγή: http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/, Ιδία επεξεργασία

Για την βαθύτερη κατανόηση του τύπου των έργων που προτίθενται οι ΟΤΑ της
χώρας να υλοποιήσουν µέσω Σ∆ΙΤ και τη διαπίστωση – ως ένα βαθµό – των αναγκών αλλά
και των αδυναµιών που έχουν, πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία των υφιστάµενων στοιχείων
(έως 31.10.2007) του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣ∆∆Α. Βάσει του αντικειµένου των
έργων, επιχειρήθηκε µία πρώτη κατηγοριοποίηση των δυνητικών έργων Σ∆ΙΤ σε δεκατρείς
επιµέρους κατηγορίες, η οποία παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα. Από αυτή την
επεξεργασία προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό έργων, το 65,67% περίπου (88 από τα
συνολικά 134 έργα) κατατάσσεται στις εξής τρεις κατηγορίες:
•

Αξιοποίηση ακινήτων για εµπορικούς σκοπούς (34 έργα).

•

Αξιοποίηση ακινήτων για τουριστικές και λοιπές συναφείς χρήσεις (30 έργα).

•

Κατασκευή χώρων στάθµευσης οχηµάτων (24 έργα).

Μικρότερη «ζήτηση» από τους ΟΤΑ φαίνεται ότι έχουν έργα των οποίων το αντικείµενο
αφορά στην «Υγεία – Κοινωνικές Υποδοµές», «ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ», «Πολιτισµός-Ανάδειξη
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Ιστορικής Κληρονοµιάς» και «Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών», ενώ χαµηλή παρουσία
έχουν έργα που αφορούν σε διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων. Η κατηγοριοποίηση
όλων των έργων παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακας 7-3 του Παραρτήµατος.
Σχήµα 4-2:

Κατανοµή

των

εγκεκριµένων

προτάσεων

υποστήριξης

προσυµβατικής

διαδικασίας σύµπραξης µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τοµέα σε κατηγορίες έργων
ανά Περιφέρεια
Εκπόνηση Master Plan για τη διερεύνηση
των δυνατοτήτων των ΟΤΑ για συµπράξεις
µε τον ιδιωτικό τοµέα

6 Έργα

Αν. Μακ. Θράκης: 1 Έργο
∆υτ. Ελλάδας: 1 Έργο

Ιονίων Νήσων: 1 Έργο
Νοτίου Αιγαίου: 1 Έργο

Ύδρευση,
Ύδρευση, Αποχέτευση,
Αποχέτευση, Ηλεκτροφωτισµός,
Ηλεκτροφωτισµός,
Έργα Πρασίνου,
Πρασίνου, Βιολογικοί
Σταθµοί,
Σταθµοί, ∆ιαχείριση Απορριµµάτων

10 Έργα

Αττικής: 1 Έργο
Κεντρ. Μακεδονία: 2 Έργα

Κρήτης: 2 Έργο
Πελοποννήσου: 1 Έργο

ΒΙΠΕ,
ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ

3 Έργα

Αττικής: 1 Έργο
Πελοποννήσου: 1 Έργο

Αν. Μακ. Θράκης: 1 Έργο

Υγεία – Κοινωνικές Υποδοµές

2 Έργα

Αν. Μακ. Θράκης: 1 Έργο

Αττικής: 1 Έργο

Ενέργεια

7 Έργα

Αν. Μακ. Θράκης: 1 Έργο
Β. Αιγαίου: 2 Έργα

Θεσσαλίας: 1 Έργο
Ν. Αιγαίου: 1 Έργο

Θαλάσσιες Υποδοµές

4 Έργα

∆υτ. Ελλάδας: 1 Έργο
Κεντρ. Μακεδονία: 1 Έργο

Θεσσαλίας: 2 Έργο
Στ. Ελλάδας: 1 Έργο

Αστικές Αναπλάσεις

3 Έργα

Θεσσαλίας: 2 Έργα

Ιονίων Νήσων: 1 Έργο

Πολιτισµός – Ανάδειξη Ιστορικής
Κληρονοµιάς

4 Έργα

∆υτ. Ελλάδας: 1 Έργο
Θεσσαλίας: 1 Έργο

Νοτίου Αιγαίου: 1 Έργο
Πελοποννήσου: 1 Έργο

Κατασκευή Χώρων Στάθµευσης Οχηµάτων

24 Έργα

Αττικής: 14 Έργα
Β. Αιγαίου: 1 Έργο
∆υτ. Ελλάδας: 1 Έργο

Θεσσαλίας: 3 Έργα
Κενρ. Μακεδονίας: 1 Έργο
Πελοποννήσου; 1 Έργο

3 Έργα

Αττικής: 1 Έργο
Κρήτης: 1 Έργο

Πελοποννήσου: 1 Έργο

Μεταφορές – Εµπορευµατικά Κέντρα
– Logistics,
Logistics, κλπ

4 Έργα

Αν. Μακ. Θράκης: 1 Έργο
Ηπείρου: 1 Έργο

Κεντ. Μακεδονίας: 1 Έργο

Αξιοποίηση Ακινήτων για
εµπορικούς σκοπούς

34 Έργα

Αττικής: 8 Έργα
Ν. Αιγαίου: 2 Έργα
∆υτ. Ελλάδας: 1 Έργο

Θεσσαλίας: 6 Έργα
Κενρ. Μακεδονίας: 7 Έργα
Πελοποννήσου; 2 Έργα

Ιονίων Νήσων: 2 Έργα
∆υτ. Ελλάδας: 2 Έργα
Αν. Μακ. Θράκης: 2 Έργα

Αξιοποίηση Ακινήτων για Τουριστικές και
λοιπές συναφείς χρήσεις

30 Έργα

Β. Αιγαίου: 4 Έργα
∆υτ. Μακεδονίας: 1 Έργο
Στ. Ελλάδας: 1 ¨Εργο

Θεσσαλίας: 9 Έργα
Κεντ. Μακεδονίας: 6 Έργα
Ιονίων Νήσων: 1 Έργο

∆υτ. Ελλάδας: 2 Έργα
Αν. Μακ. Θράκης: 5 Έργα

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Κεντ. Μακεδονίας: 1 Έργο
Πελοποννήσου; 1 Έργο

Ιονίων Νήσων: 1 Έργο
Ηπείρου: 1 Έργο
∆υτ. Μακεδονίας: 1 Έργο

Πηγή: Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ,( http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/) Ιδία Επεξεργασία

Από τη µελέτη των στοιχείων των εγκεκριµένων προτάσεων σε γεωγραφικό
επίπεδο, προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος αριθµός έργων Σ∆ΙΤ αναµένονται να υλοποιηθούν
εντός της Περιφέρειας Αττικής (30 έργα), της Περιφέρειας Θεσσαλίας (23 έργα) και της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (20 έργα). Για την Περιφέρεια Αττικής, τα περισσότερα
έργα αφορούν στην κατασκευή χώρων στάθµευσης (14 από τα συνολικά 30 έργα), γεγονός
το οποίο συνδέεται µάλλον µε το γενικευµένο πρόβληµα στάθµευσης στην ελληνική
πρωτεύουσα, καθώς και στην αξιοποίηση ακινήτων για εµπορικούς σκοπούς (8 από τα
συνολικά 30 έργα). Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα περισσότερα έργα έχουν ως
αντικείµενο καταρχήν την αξιοποίηση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς (9 έργα από τα
συνολικά 23 έργα) και κατά δεύτερον την αξιοποίηση ακινήτων για εµπορικούς σκοπούς (6
έργα από τα συνολικά 23 έργα). Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο µεγαλύτερος
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αριθµός έργων αφορά στην αξιοποίηση ακινήτων για εµπορικούς σκοπούς και στην
αξιοποίηση ακινήτων (7 έργα από τα συνολικά 20 έργα) για τουριστικές χρήσεις (6 έργα από
τα συνολικά 20 έργα).

4.3

Συµπεράσµατα για τα Εν ∆υνάµει Έργα Σ∆ΙΤ από τους ΟΤΑ
Από την επεξεργασία των στοιχείων του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣ∆∆Α

τα οποία αφορούν στη χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την πρόσληψη συµβούλων για τη
διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος µε στόχο την υλοποίηση έργων στην περιοχή
αρµοδιότητάς τους, µέσω Σ∆ΙΤ, προκύπτει µια σειρά συµπερασµάτων τα οποία αναφέρονται
συνοπτικά στη συνέχεια. Σηµειώνεται βέβαια ότι λόγω του γεγονότος ότι στην Ελλάδα µέχρι
στιγµής δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα έργο Σ∆ΙΤ µέσω του Ν. 3389/2005, τα όποια
συµπεράσµατα βασίζονται σε διαπιστώσεις αναφορικά µε τις τάσεις που προκύπτουν
σήµερα από τις εγκεκριµένες προτάσεις.
Τα περισσότερα από τα σχεδιαζόµενα έργα των ΟΤΑ αφορούν σε έργα µικρής
σχετικά κλίµακας και δεν πρόκειται για µεγάλα έργα υποδοµών. Βασική διαπίστωση
αποτελεί η τάση συγκέντρωσης σε δύο στην ουσία κατηγορίες έργων, οι οποίες
περιλαµβάνουν την αξιοποίηση ακινήτων – ιδιοκτησίας των ΟΤΑ – για εµπορικούς
σκοπούς µε στόχο την εκµετάλλευση της περιουσίας των ΟΤΑ και τη δηµιουργία κερδών
από αυτήν την εκµετάλλευση, καθώς και την αξιοποίηση ακινήτων για τουριστικές εν
γένει χρήσεις, η εκµετάλλευση των οποίων µπορεί να συµβάλλει θετικά τόσο στα
οικονοµικά των ΟΤΑ, όσο και στη γενικότερη τοπική ανάπτυξη. Σχετικά µε την κατηγορία
έργων «Κατασκευή χώρων στάθµευσης οχηµάτων», στην οποία κατανέµεται σηµαντικός
αριθµός έργων (24 από τα συνολικά 134 έργα), αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν πρόκειται
για τάση των ΟΤΑ να υλοποιήσουν αυτού του τύπου έργα, αφού τα 14 από τα 24 συνολικά
έργα θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα
στάθµευσης. Τα υπόλοιπα 10 έργα κατανέµονται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.
∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι οι ΟΤΑ αντιµετωπίζουν το θεσµό των Σ∆ΙΤ ως µία πιθανή λύση στα
οικονοµικά και αναπτυξιακά τους προβλήµατα. Στις λοιπές κατηγορίες έργων, όπως αυτές
παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα, κατανέµονται όλες οι υπόλοιπες εγκεκριµένες
προτάσεις έργων, χωρίς όµως κάποια συνοχή ή τάση προς κάποια συγκεκριµένη κατεύθυνση
υλοποίησης έργων.
Αναφορικά µε το ποιες είναι εκείνες οι κατηγορίες έργων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στις οποίες θα πρέπει και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο θεσµός των Σ∆ΙΤ µε
σηµαντικά οφέλη για τον ενδιαφερόµενο ΟΤΑ, η απάντηση στην παρούσα φάση είναι
σύνθετη και όχι ιδιαίτερα εύκολη. Και αυτό διότι σε µια σύµπραξη υπάρχουν δύο µέρη, οι
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ανάγκες και τα συµφέροντα των οποίων µπορεί να µη συγκλίνουν πάντα. Από την πλευρά
πάντως του ∆ηµοσίου, δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν προκειµένω, βάση της
επιλογής και ταυτόχρονα ελάχιστη υποχρεωτική συνθήκη θα πρέπει να αποτελεί ο
αξιόπιστος δηµόσιος αναπτυξιακός σχεδιασµός σε τοπική και ευρύτερη κλίµακα µε
τιθέµενες πάντα προτεραιότητες. Εξάλλου, ο σχεδιασµός αποτελεί ισχυρό πλεονέκτηµα και
σοβαρή προϋπόθεση για την προσέλκυση των ιδιωτών σε έργα συµπράξεων.
Μια πιθανή περιοχή ενδιαφέροντος όπου οι Σ∆ΙΤ θα µπορούσαν να εφαρµοστούν
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την οποία σήµερα δεν έχει εκδηλωθεί ιδιαίτερο
ενδιαφέρον

είναι

τα έργα

και

οι

υπηρεσίες πληροφορικής,

όπως outsourcing

εξοπλισµού/λογισµικού και συµβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσµατική λειτουργία
των πληροφοριακών συστηµάτων των ∆ήµων, η δηµιουργία ευρυζωνικών υποδοµών (π.χ.
έργα Fiber to the Home), ασύρµατων δικτύων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας (π.χ.
VoIP, e-training) για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών χαµηλού κόστους, πληροφοριακά
συστήµατα τουριστικής - πολιτιστικής προβολής και προώθησης της επιχειρηµατικότητας,
συστήµατα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών32.
Στην Ευρώπη, οι ΟΤΑ πρωτοπορούν στην εγκατάσταση της υποδοµής για την
επόµενη γενιά συνδέσεων στο ∆ιαδίκτυο, µέσω των οποίων εξασφαλίζονται ταχύτητες
πολλαπλάσιες του γνωστού ADSL, οι οποίες φτάνουν τα 100 Mbps. Πρόκειται για δεκάδες
έργα που είναι γνωστά ως FttH (Fiber to the Home) µέσω των οποίων η κλασική χάλκινη
γραµµή τηλεφώνου που φτάνει σε κάθε σπίτι υποκαθίσταται από οπτική ίνα. Για λόγους
σύγκρισης, η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί την εγκατάσταση ευρυζωνικών υποδοµών στην
περιφέρεια οι οποίες υποστηρίζουν ταχύτητες µέχρι 2 Mbps. Οι OTA σε χώρες όπως η
Ιταλία, η Ισπανία, η Γερµανία, η Ελβετία, η Ολλανδία και κυρίως η Γαλλία ελέγχουν
σήµερα µετοχές σε µεγάλο αριθµό εταιρειών που προωθούν έργα εγκατάστασης οπτικών
ινών στο σπίτι. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, συνεργάζονται µε εξειδικευµένες
ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών µέσω του µοντέλου των Σ∆ΙΤ. Πέραν των ΟΤΑ,
εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και εναλλακτικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών επενδύουν
στην αγορά FttH. Στην ουσία οι δηµοτικές αρχές υποκαθιστούν τα πρώην τηλεπικοινωνιακά
µονοπώλια, τα οποία είτε δεν επιθυµούν να εγκαταστήσουν οπτική ίνα µέχρι το σπίτι των
πελατών τους (π.χ. για λόγους κόστους), είτε αποτρέπονται από τις ρυθµιστικές αρχές για
την προστασία του ανταγωνισµού. Στην Ελλάδα, ορισµένοι ∆ήµοι (όπως ο ∆ήµος
Τρικκαίων) ενέταξαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» έργα
εγκατάστασης βασικής υποδοµής οπτικών ινών (δηλαδή δικτύου – κορµού), αλλά οι
32

Κοινωνία της Πληροφορίας, «Ποια έργα Πληροφορικής µπορούν να γίνουν µε Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα»,

www.infosoc.gr
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πρωτοβουλίες των ΟΤΑ στην Ελλάδα βρίσκονται µακριά από το όνειρο π.χ. των Γάλλων για
ταχύτητες σύνδεσης στα 100 Mbps. Ο θεσµός των Σ∆ΙΤ θεωρείται, πάντως, µια ευκαιρία για
την ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών στην Ελλάδα.
Τα χαρακτηριστικά των µέχρι τώρα ενταγµένων στο ΘΗΣΕΑΣ έργων ΟΤΑ
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι περί της στενότητας πόρων στην παραγωγή των έργων της
Αυτοδιοίκησης και την αναζήτηση διεξόδου στις Σ∆ΙΤ. Επιπρόσθετα, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση καλείται να ξεπεράσει τον παραδοσιακό της ρόλο και να ανταποκριθεί σε ένα
νέο ρόλο ο οποίος περιλαµβάνει τοµείς δραστηριοποίησης όπως η οικονοµική ανάπτυξη και
απασχόληση, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των υποδοµών, η παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών σε τοµείς όπως
ο αθλητισµός και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.α. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι
προφανές ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι, που δεν µπορούν κατά κανόνα να καλυφθούν
µόνο από εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα
(π.χ. δανεισµός). Η υλοποίηση έργων µέσω Σ∆ΙΤ αποτελεί για τους ΟΤΑ ένα νέο
χρηµατοδοτικό εργαλείο το οποίο µπορεί να συµβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι γεγονός βέβαια πως µέχρι σήµερα έχουν προταθεί πολλές κατηγορίες έργων και
δηµόσιων υπηρεσιών που µπορούν να προωθηθούν στην Αυτοδιοίκηση µέσω Σ∆ΙΤ και
πιθανόν σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς τεκµηρίωση, χωρίς αξιολόγηση των συνθηκών και
των δυνατοτήτων και ενδεχοµένως κάτω από την πίεση της πολιτικής συγκυρίας και την
προτροπή άλλων εξωτερικών παραγόντων.33 Για το λόγο αυτό, υφίσταται η ανάγκη ύπαρξης
ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδιασµού και σε τοπική κλίµακα
ώστε η επιλογή της σύµπραξης µε ιδιώτες να είναι ρεαλιστική και παραγωγική.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήµερα φαίνεται ότι γνωρίζει σε ένα βαθµό ποιες υποδοµές
ή υπηρεσίες είναι αναγκαίες και ποιες από τις υφιστάµενες ικανοποιούν τις ανάγκες των
πολιτών, γνώση η οποία όµως δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε ικανοποιητική ούτε επαρκής,
αφού στηρίζεται καθαρά σε εµπειρικούς κανόνες και η δράση που αναλαµβάνουν δεν
στηρίζεται σε ένα οργανωµένο σχέδιο. Αυτό που λείπει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
σήµερα είναι ένα αναλυτικό και ταυτόχρονα συνεκτικό πλάνο δράσης, ένα Επιχειρησιακό
Σχέδιο όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση, οι ανάγκες, οι στόχοι και ο τρόπος
µε τον οποίο αυτοί θα επιτευχθούν, δηλαδή ένα πρόγραµµα δράσης, βασισµένο σε ανάγκες
και προτεραιότητες. Βάσει αυτού θα είναι δυνατή και η ορθή επιλογή των έργων εκείνων
που µπορούν να υλοποιηθούν µέσω Σ∆ΙΤ. Το κενό αυτό που εντοπίζεται στην Τοπική

33

Παλαιολόγος Χ., (2006), «Έργα ΟΤΑ που µπορούν να υλοποιηθούν µέσω Σ∆ΙΤ – Σχεδιασµός Επιτελικού

Οργάνου για την Υποβοήθηση των ΟΤΑ», Ηµερίδα, Συµπράξεις ∆ηµόσιου και ιδιωτικού Τοµέα, Αθήνα
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Αυτοδιοίκηση έρχεται να καλύψει, όπως προαναφέρθηκε, ο νέας Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) µε τη θέσπιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των ΟΤΑ.
Επιπρόσθετο κενό που εντοπίζεται στους ΟΤΑ είναι η υστέρησή τους σε
εξειδικευµένο και επαρκές στελεχιακό δυναµικό, τεχνογνωσία, πόρους και απαιτούµενη
υποστήριξη για την ολοκλήρωση ενός έργου. Η ενεργοποίηση του θεσµικού πλαισίου για τις
Σ∆ΙΤ, παρέχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να συµπληρώσει ελλείψεις της σε
πόρους, υποδοµές και τεχνογνωσία, εφαρµόζοντας το νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο, κατά τα
πρότυπα της Κεντρικής ∆ιοίκησης.
Αυτό που έχει βαρύνουσα σηµασία, ιδίως για τους ΟΤΑ είναι ότι τα έργα που θα
επιλεγούν για υλοποίηση µέσω Σ∆ΙΤ, θα πρέπει να συµφωνούν µε τις ανάγκες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και να εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασµό, σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι ΟΤΑ θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη ότι βασικός στόχος
θα πρέπει να είναι η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας.
Τέλος, λόγω της δηµοσιονοµικής στενότητας ίσως να έχουν δηµιουργηθεί στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση πολύ µεγαλύτερες προσδοκίες από τις πραγµατικές δυνατότητες που
παρέχουν οι Σ∆ΙΤ, για το λόγο αυτό επιτακτική είναι η όσον το δυνατόν ορθότερη και
συνετότερη επιλογή – σε αριθµό και σε αντικείµενο εργασιών – έργων για την υλοποίησή
τους µέσω του εν λόγω θεσµού.
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5.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης

(ΚΠΣ) ήταν απόλυτα προσανατολισµένη στην κατασκευή βασικών υποδοµών και
αναπτυξιακών έργων µέσω της κοινοτικής και εθνικής χρηµατοδότησής τους (Π∆Ε), µε
εξαίρεση τα µεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν µε συµβάσεις παραχώρησης, µε µερική ή
ολική αυτοχρηµατοδότηση. Ο στόχος της Κεντρικής ∆ιοίκησης επικεντρώθηκε στη µέγιστη
δυνατή απορρόφηση των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων και στην ολοκλήρωση των
σχεδιασµών υλοποίησης έργων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας µε συνέπεια οι φορείς
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα να προσανατολιστούν στην υλοποίηση έργων µέσω της
κλασικής – συµβατικής µεθόδου34.
Η δυσχερής δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, µε το σηµαντικά µεγάλο δηµόσιο
χρέος το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στις δηµόσιες επενδύσεις αλλά και η σηµαντική
µείωση των κοινοτικών πόρων κατά την ∆΄ προγραµµατική περίοδο έχει δηµιουργήσει την
ανάγκη για εξεύρεση και υιοθέτηση άλλων λύσεων, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν
θετικά στη διατήρηση αλλά και στην αύξηση του επιπέδου της επενδυτικής δραστηριότητας
και στην κάλυψη του δηµόσιου ελλείµµατος.
Οι δυνατότητες που παρέχουν οι Σ∆ΙΤ φαίνεται ότι αντιµετωπίζεται ως ένα µέρος
της λύσης αυτού του προβλήµατος στην Ελλάδα, αφού η εν λόγω µέθοδος υλοποίησης
δηµόσιων έργων προωθείται ιδιαίτερα από τη σηµερινή κυβέρνηση. Η επιλογή των Σ∆ΙΤ για
κατάλληλα επιλεγµένα δηµόσια έργα αντί των κλασικών τρόπων κατασκευής και
χρηµατοδότησής τους παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς θεωρείται ότι το (όποιο)
κόστος είναι σαφώς µικρότερο από το προσδοκώµενο όφελος, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη
η δηµοσιονοµική συγκυρία. Βέβαια, οι Σ∆ΙΤ δεν είναι πανάκεια35, ούτε για την επίλυση του
δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας, ούτε για την αριστοποίηση του τρόπου που
γίνονται οι δηµόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα, ούτε βέβαια ως έµµεσος τρόπος
ιδιωτικοποίησης µε συνέπεια να εµφανίζονται σηµαντικές αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό
επίπεδο, όσο και σε ορισµένες περιπτώσεις υποκατάστασης «δηµόσιας» ή κοινωφελούς
υπηρεσίας από τους άµεσα ενδιαφερόµενους (τοπικές κοινωνίες, συνδικαλιστικές ενώσεις,
περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.λπ.). Αξίζει να σηµειωθεί ο αυξανόµενος ρυθµός των Σ∆ΙΤ,
ιδιαίτερα σε χώρες όπου οι χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ βαίνουν µειούµενες.

34

ASE Synergy Α.Ε., (2007) Ψηφιακή Ενηµέρωση

35

Eurobank EFG, «Συµπράξεις ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα»
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Για να κριθούν µακροχρόνια ως επιτυχείς οι Σ∆ΙΤ, θα πρέπει να υπάρξει ως
αποτέλεσµα η βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης µε την πάροδο του χρόνου, διότι
σε άλλη περίπτωση, οι Σ∆ΙΤ θα την επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο, αφού το κόστος των
έργων µετακυλύεται στο µέλλον. Οι Σ∆ΙΤ αποτελούν έναν τρόπο κατασκευής, διαχείρισης,
χρηµατοδότησης, κ.λπ. δηµοσίων έργων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν

ως

έµµεσος

τρόπος

ιδιωτικοποιήσεων

διότι

όπου

οι

Σ∆ΙΤ

χρησιµοποιήθηκαν ως έµµεσες ιδιωτικοποιήσεις (π.χ. σε ορισµένα νοσοκοµεία στο Ην.
Βασίλειο) τα αποτελέσµατα δεν ήταν ενθαρρυντικά αφού το κόστος αυξήθηκε και η
ποιότητα χειροτέρευσε.
Η αγορά των Σ∆ΙΤ επεκτείνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, µε ώριµους κανόνες
λειτουργίας και σχετικά επαρκές θεσµικό πλαίσιο και οι εκτιµήσεις συντείνουν ότι θα
συνεχίσει να αναπτύσσει περαιτέρω τις συνεργασίες µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα.

Η δυνατότητα µιας χώρας να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα σχέδιο Σ∆ΙΤ

βασίζεται στη νοµοθεσία, στους κανονισµούς και στη δυνατότητα αµφότερων των
συµβαλλόµενων µερών να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία µιας συνεργασίας βασισµένης στην
αµοιβαία εµπιστοσύνη και όφελος. Από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη γίνονται συνεχώς
προσπάθειες για τη βελτίωση της νοµοθεσίας των Σ∆ΙΤ και την απλοποίηση των
διαδικασιών υλοποίησης έργων και παροχής υπηρεσιών µέσω των συµπράξεων. Έτσι και
στην Ελλάδα, µε το Ν. 3389/2005 δηµιουργήθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο για τις Σ∆ΙΤ, το
οποίο θεωρείται αρκετά ευέλικτο και πλήρες παρά τις επιµέρους διαφωνίες που
διατυπώνονται σε επιµέρους σηµεία στο Νόµο.
Η εξέλιξη των ελληνικών έργων Σ∆ΙΤ ακολούθησε την ευρωπαϊκή πορεία των
Σ∆ΙΤ, µε τα πρώτα έργα να αφορούν σε κατασκευή αυτοκινητόδροµων και άλλων µεγάλων
υποδοµών (π.χ. γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος) και εν συνεχεία
την διείσδυση σε άλλους θεµατικούς τοµείς, όπως παιδεία, υγεία, στέγαση δηµόσιων
υπηρεσιών, κλπ. µε το Ν. 3389/2005.
Η θεµατολογία των ελληνικών εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 3389/2005 προσοµοιάζει γενικά µε την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή, αν και υπάρχουν τοµείς δραστηριοποίησης για τους οποίους είτε δεν έχει
εκδηλωθεί ενδιαφέρον (π.χ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), είτε υφίστανται
ελάχιστες προτάσεις έργων (π.χ. υγεία, περιβάλλον), τουλάχιστον µέχρι σήµερα. Η
πλειονότητα των εγκεκριµένων προτάσεων έργων Σ∆ΙΤ εντοπίζονται στον τοµέα της
παιδείας και στον τοµέα της ασφάλειας, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων
αφορούν σε έργα µη ανταποδοτικά, δηλαδή σε έργα τα οποία δεν αποφέρουν έσοδα, αφού
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πρόκειται στην ουσία για χρηµατοδότηση δηµόσιων υποδοµών και υπηρεσιών
εγκυµονώντας έτσι τον κίνδυνο δέσµευσης του Π∆Ε.
Σχετικά µε τις κατηγορίες πιθανών έργων Σ∆ΙΤ που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν
µέσω σύµπραξης των ΟΤΑ µε ιδιώτες, διαπιστώνεται ότι αφορούν σε έργα µικρής σχετικά
κλίµακας τα οποία στοχεύουν στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ για
εµπορικούς σκοπούς και για τουριστικές εν γένει χρήσεις. Τα χαρακτηριστικά των µέχρι
τώρα ενταγµένων στο ΘΗΣΕΑΣ έργων ΟΤΑ επιβεβαιώνουν το γεγονός της στενότητας
πόρων στην παραγωγή των έργων της Αυτοδιοίκησης και την αναζήτηση διεξόδου στις
Σ∆ΙΤ. Είναι επίσης γεγονός πως µέχρι σήµερα έχουν προταθεί πολλές κατηγορίες έργων και
δηµόσιων υπηρεσιών που πιθανόν σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν επαρκώς τεκµηριωθεί
και δεν έχουν αξιολογήσει τις συνθήκες και τις πραγµατικές δυνατότητες ενδεχοµένως υπό
την πίεση της πολιτικής συγκυρίας και την επιρροή άλλων εξωτερικών παραγόντων.
Επιπλέον, σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η καθυστέρηση έναρξης υλοποίησης
έργων Σ∆ΙΤ στη χώρα, γεγονός το οποίο οφείλεται στη µεγάλη διάρκεια προετοιµασίας της
διενέργειας διαγωνισµών και της αξιολόγησης των κατατιθέµενων προσφορών. Σηµειώνεται
ότι το διαχειριστικό κόστος των Σ∆ΙΤ είναι απαγορευτικό για έργα προϋπολογισµού κάτω
των 30 εκατ. ευρώ.
∆ιαφαίνεται πάντως ότι η αγορά των Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα έχει δυναµικό χαρακτήρα
και ότι σε γενικές γραµµές έχει γίνει ευµενώς αποδεκτή ως θεσµική δυνατότητα τόσο από
τον ∆ηµόσιο, όσο και από τον Ιδιωτικό τοµέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο
έρευνας και µελέτης, ιδιαίτερα µάλιστα µετά την ολοκλήρωση έργων Σ∆ΙΤ του Ν.
3389/2005 για την αξιολόγηση του εν λόγω θεσµού. Σε κάθε περίπτωση, σηµαντική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και επιτυχία των έργων Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα είναι η αλλαγή
της φιλοσοφίας και της νοοτροπίας του ∆ηµόσιου τοµέα και των στελεχών του, καθώς και η
ενηµέρωση και η εκπαίδευσή τους σε θέµατα διαχείρισης και παρακολούθησης και χρήσης
νέων εργαλείων και µεθοδολογιών υλοποίησης έργων ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν
στις νέες απαιτήσεις της αγοράς Σ∆ΙΤ µε τρόπο αποτελεσµατικό και ταυτόχρονα αποδοτικό.
Πέραν των ωφελειών που εκτιµάται ότι το ∆ηµόσιο µπορεί να αποκοµίσει από την
αξιοποίηση του θεσµού των Σ∆ΙΤ, οι φορείς του ιδιωτικού τοµέα προσβλέπουν στις Σ∆ΙΤ
ένα πεδίο επιχειρηµατικής δράσης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις τόσο του κλάδου των
κατασκευών και των υπηρεσιών, όσο και του τραπεζικού κλάδου – µέσα από τη συµµετοχή
τους στα έργα παραχώρησης, αλλά και στις άλλες υποδοµές που πραγµατοποιήθηκαν τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι έτοιµες να συµµετάσχουν στο νέο θεσµό των Σ∆ΙΤ36.
36

Κορρές Λ., (2007), «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), Μεταρρύθµιση που δηµιουργεί µια νέα

αγορά έργων και υπηρεσιών», Περιοδικό ΕΞΠΡΕΣ, Τεύχος 46ο, ∆εκέµβριο 2007
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Επίσης, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δείχνουν έµπρακτα το ενδιαφέρον τους για τις
Σ∆ΙΤ, ενώ παράλληλα ενδιαφέρον εκδηλώνουν και µεγάλες ξένες εταιρείες µε σηµαντική
τεχνογνωσία στο χώρο. Το ΥΠΟΙΟ µάλιστα έχει οργανώσει και εκδηλώσεις στο εξωτερικό
(Μ. Βρετανία, Γερµανία) µε σκοπό την διαφήµιση των εγκεκριµένων προτάσεων έργων
Σ∆ΙΤ για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, γεγονός το οποίο µπορεί να συµβάλλει θετικά
και στην αύξηση των ξένων άµεσων επενδύσεων στη χώρα συνολικά.
Έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι οι ωφέλειες από την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ είναι
πολλές, όµως υπάρχουν και περιπτώσεις έργων όπου η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου
δεν ήταν τελικά η ενδεδειγµένη, όπως συνέβη π.χ. στη Μ. Βρετανία37, για περιπτώσεις
αποτυχηµένων έργων τα οποία είτε επιβάρυναν υπερβολικά τις Αναθέτουσες Αρχές, όπως
δύο Σ∆ΙΤ για νοσοκοµεία του Λονδίνου που αποσύρθηκαν λόγω του αυξηµένου κόστους
τους, είτε δεν είχαν επαφή µε την εµπορική πραγµατικότητα και µετέφεραν τόσους
κινδύνους στους αναδόχους ώστε να δηµιουργήσουν προβλήµατα βιωσιµότητας µεγάλων
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η εµπειρία µέχρι σήµερα δείχνει ότι
δίνεται µεγάλη έµφαση στο αρχικό στάδιο της δηµιουργίας της υποδοµής και
επικεντρώνεται λιγότερο στα πολύ κρίσιµα ζητήµατα της ολοκλήρωσης της σύµπραξης µε
την παράδοση της υποδοµής µετά από το τέλος της περιόδου διαχείρισης.
Η γρήγορη ανάπτυξη των Σ∆ΙΤ µπορεί να καταστήσει την Ελλάδα επίκεντρο για
την περαιτέρω εφαρµογή του θεσµού αυτού σε γειτονικές χώρες38. Η απόκτηση ηγετικής
θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη έργων Σ∆ΙΤ στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου µπορεί να διανοίξει δρόµους για τη συµµετοχή
ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα σύµπραξης που θα υλοποιηθούν στην περιοχή αυτή. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις, εκµεταλλευόµενες την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουν από τα
έργα παραχώρησης αλλά και αυτή που αναµένεται σύντοµα να αποκτήσουν συµµετέχοντας
στα πρώτα έργα Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα, θα βρουν στις χώρες αυτές ακόµη ένα σηµαντικό πεδίο
δράσης και µπορούν να συµβάλλουν στην εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονοµίας.

37

Σώκου Κ., (2006), «Βρετανική Εξαγωγή Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα. Τα πρώτα Έργα Πρέπει να Έχουν Πιλοτικό

Χαρακτήρα, συνιστούν οι Βρετανοί τεχνοκράτες», Το Βήµα online, Αρ. Φύλλου 14676, 29/01/2006
38

Economist, Νέα, (2007), «Πολιτικά: Προωθούνται οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα»
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100,00
90,00
80,00

Ποσοστά

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Ν. Βοιωτίας

Ν. Εύβοιας

Ν. Ευρυταν ίας Ν. Φθιώτιδας

Ν. Φωκίδας

Σύνολο

Νοµοί

Πηγή: www.sdit.mnec.gr, Ιδία επεξεργασία
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Πίνακας 7-1:

Προϋπ/σµός έργων υποστήριξης προσυµβατικής διαδικασίας Σύµπραξης ΟΤΑ
και Ιδιωτών ανά Περιφέρεια
Αριθµός
Προτάσεων

Προϋπ/σµός (€)

Ν. ∆ράµας

3

313.000,00

Ν. Έβρου

4

402.000,00

Ν. Καβάλας

2

138.000,00

Ν. Ξάνθης

1

84.000,00

Ν. Ροδόπης

2

162.000,00

Σύνολο

12

1.099.000,00

Ν. Αττικής

30

3.222.000,00

Λέσβου

5

709.000,00

Χίου

2

124.000,00

Σάµου

0

0,00

Σύνολο

7

833.000,00

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2

128.000,00

Ν. Αχαΐας

2

102.000,00

Ν. Ηλείας

3

363.000,00

Σύνολο

7

593.000,00

Ν. Γρεβενών

1

96.000,00

Ν. Καστοριάς

2

25.000,00

Ν. Κοζάνης

1

182.000,00

Ν. Φλώρινας

0

0,00

Σύνολο

4

303.000,00

Ν. Άρτας

1

94.000,00

Ν. Ιωαννίνων

0

0,00

Ν. Θεσπρωτίας

1

171.000,00

Ν. Πρεβέζης

0

0,00

Σύνολο

2

265.000,00

Ν. Καρδίτσας

2

140.000,00

Ν. Λαρίσης

2

190.500,00

Ν. Μαγνησίας

16

1.402.000,00

Ν. Τρικάλων

3

269.000,00

Σύνολο

23

2.001.500,00

Ν. Ζακύνθου

0

0,00

Ν. Κέρκυρας

3

211.000,00

Ν. Κεφαλληνίας

3

355.000,00

Περιφέρειες

Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης

Αττικής

Βορείου Αιγαίου

∆υτικής Ελλάδας

∆υτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Νοµοί
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Αριθµός
Προτάσεων

Προϋπ/σµός (€)

Ν. Λευκάδας

0

0,00

Σύνολο

6

566.000,00

Ν. Ηµαθίας

2

383.000,00

Ν. Θεσσαλονίκης

11

1.304.000,00

Ν. Κιλκίς

1

171.000,00

Ν. Πιερίας

3

313.000,00

Ν. Πέλλας

2

132.000,00

Ν. Σερρών

0

0,00

Ν. Χαλκιδικής

1

114.000,00

Σύνολο

20

2.417.000,00

Ν. Ηρακλείου

1

162.000,00

Ν. Λασιθίου

1

200.000,00

Ν. Ρεθύµνου

1

153.000,00

Β. Χανίων

0

0,00

Σύνολο

3

515.000,00

Κυκλάδων

3

238.500,00

∆ωδεκανήσου

2

200.000,00

Σύνολο

5

438.500,00

Ν. Αργολίδας

1

40.000,00

Ν. Αρκαδίας

2

170.000,00

Ν. Κορινθίας

2

189.000,00

Ν. Λακωνίας

1

95.000,00

Ν. Μεσσηνίας

1

153.000,00

Σύνολο

7

647.000,00

Ν. Βοιωτίας

1

180.000,00

Ν. Εύβοιας

1

102.000,00

Ν. Ευρυτανίας

2

196.000,00

Ν. Φθιώτιδας

2

128.000,00

Ν. Φωκίδας

2

85.000,00

Σύνολο

8

691.000,00

134

13.591.000,00

Περιφέρειες

Κεντρικής Μακεδονίας

Κρήτης

Νοτίου Αιγαίου

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Νοµοί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/, Ιδία επεξεργασία
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Σχήµα 7-12:

∆ιάγραµµα ροής διαδικασίας υπαγωγής προτάσεων στο Ν. 3389/2005

Πηγή: www.sdit.mnec.gr
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2

39

ΥΠΕΣ∆∆Α

ΥΠΕΣ∆∆Α

Έργο

Νοµαρχιακό
∆ιαµέρισµα
Έβρου

Υλοποίηση του
κτιριακού
συγκροτήµατος
∆ιοικητικού Πάρκου
Αλεξανδρούπολης

∆ήµος Ραφήνας

Υλοποίηση δικτύων
αποχέτευσης και
µονάδας
επεξεργασίας
λυµάτων στο ∆ήµο
Ραφήνας

Αντικείµενο Έργου

22 εκ. €*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση, ασφάλιση
και εµπορική εκµετάλλευση
περιορισµένων χώρων των
νέων κτιριακών υποδοµών του
συγκροτήµατος ∆ιοικητικού
Πάρκου Αλεξανδρούπολης

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

40 εκ. €*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση και
λειτουργία των νέων
υποδοµών δικτύων
αποχέτευσης και µονάδας
επεξεργασίας λυµάτων στο ∆.
Ραφήνας.

Ανταποδοτικό
έργο

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

26 έτη

27 έτη

Περίοδος
Κατασκευής

Αναθέτουσα
Αρχή

1 έτη

2 έτη

Περίοδος
Λειτουργίας

1

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Εγκεκριµένες προτάσεις έργων Σ∆ΙΤ µέσω του Ν. 3389/2005 και συνοπτική περιγραφή αυτών39
Προϋπ/σµός

Πίνακας 7-2:

Φάση Έργου

25 έτη

Ο διαγωνισµός για
την επιλογή
χρηµ/µικού και
τεχνικού συµβούλου
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καταληκτική ηµ/νία
προσφορών:
5.11.2007

25

Προετοιµασία τευχών
διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου.

Τα στοιχεία του πίνακα είναι επικαιροποιηµένα έως και 31.10.2007
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4

5

ΥΠΕΣ∆∆Α

ΥΠΕΣ∆∆Α

ΥΠΕΣ∆∆Α

Έργο

Ανώνυµη
Εταιρεία
∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων
∆υτικής
Μακεδονίας
Α.Ε.
(∆ΙΑ∆ΥΜΑ
Α.Ε.)

Υλοποίηση
υποδοµών του
Ολοκληρωµένου
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων της
Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια
Ηπείρου

Ανακατασκευή του
κτιριακού
συγκροτήµατος
''∆όµπολη'' για τη
στέγαση των
υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου

Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Κορίνθου

Ανέγερση κτιρίου
∆ιοικητηρίου για τη
Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Κορίνθου

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Αντικείµενο Έργου

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

97 εκ. €*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση και
λειτουργία των υποδοµών του
Ολοκληρωµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
στην Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας, µε σκοπό την
πλήρωση των
περιβαλλοντικών στόχων που
έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές
Οδηγίες σχετικά µε τη
διαχείριση στερεών αστικών
απορριµµάτων.

Ανταποδοτικό
έργο

16 εκ. €*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
ανακατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση και
ασφάλιση της
εγκαταλειµµένης πτέρυγας
του κτιριακού συγκροτήµατος
''∆όµπολη'' στα Ιωάννινα.

19 εκ. €*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση και
ασφάλιση κτιριακών
υποδοµών.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

27 έτη

26 έτη

26 έτη

Περίοδος
Κατασκευής

Αναθέτουσα
Αρχή

2 έτη

1 έτη

1 έτη

Περίοδος
Λειτουργίας

3

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός
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Φάση Έργου

25 έτη

Προετοιµασία τευχών
διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου.

25 έτη

Ο διαγωνισµός για
την επιλογή χρηµ/κού
και τεχνικού
συµβούλου σε
εξέλιξη. Καταληκτική
ηµ/νία προσφορών:
5.11.2007.

25 έτη

Η Αναθέτουσα Αρχή
του έργου σε
συνεργασία µε το
Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα
τεύχη του

103

Έργο

Αντικείµενο Έργου

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

Περίοδος
Λειτουργίας

Αναθέτουσα
Αρχή

Περίοδος
Κατασκευής

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός
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Φάση Έργου

διαγωνισµού για την
επιλογή των
Ιδιωτικών Φορέων
Σύµπραξης.

6

7

8

ΥΠΕΣ∆∆Α

ΥΠΕΣ∆∆Α

ΥΠΕΣ∆∆Α

Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Τρικάλων

Ανέγερση κτιρίου
∆ιοικητηρίου για τη
Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Τρικάλων

Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Αχαΐας

Ανέγερση κτιρίου
∆ιοικητηρίου για τη
Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Αχαΐας

Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Φθιώτιδας

Ανέγερση κτιρίου
∆ιοικητηρίου για τη
Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Φθιώτιδας

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

19 εκ. €*

Μελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, συντήρηση
και τεχνική διαχείριση των
κτιριακών υποδοµών.

30 εκ. €*

Μελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, συντήρηση
και τεχνική διαχείριση
κτιριακών υποδοµών.

28 εκ. €*

Μελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, συντήρηση
και τεχνική διαχείριση
κτιριακών υποδοµών.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

26 έτη

26 έτη

27 έτη

1 έτη

1 έτη

2 έτη

25 έτη

Η Αναθέτουσα Αρχή
του έργου σε
συνεργασία µε το
Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα
τεύχη του
διαγωνισµού για την
επιλογή των
Ιδιωτικών Φορέων
Σύµπραξης.

25 έτη

∆ιαδικασία
αξιολόγησης
προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε
εξέλιξη

25 έτη

∆ιαδικασία
αξιολόγησης
προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε
εξέλιξη.

104

10

Υπουργείο
Υγείας &
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Υπουργείο
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Ανώνυµη
Εταιρεία
Μονάδων
Υγείας Α.Ε.

∆ηµόσια
Επιχείρηση
Ανέγερσης
Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε.
(∆ΕΠΑΝΟΜ)

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Έργο

Υλοποίηση του
Κέντρου
Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας
Βορείου Ελλάδας

Υλοποίηση του
Παιδιατρικού
Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης

Αντικείµενο Έργου

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

103 εκ.
€*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση, παροχή
του απαραίτητου ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισµού,
περιλαµβανοµένης της
αντικατάστασης και
συντήρησής του, καθώς και
εµπορική εκµετάλλευση
περιορισµένων χώρων των
κτιριακών εγκαταστάσεων
που θα υλοποιηθούν.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

324 εκ.
€*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση
(καθαριότητα, ιµατισµός,
διαχείριση απορριµµάτων και
νοσοκοµειακών αποβλήτων,
σίτιση) και φύλαξη του
κτιρίου, καθώς και παροχή
του απαραίτητου ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της
αντικατάστασης και
συντήρησής του.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

25 έτη

30 έτη

Περίοδος
Κατασκευής

Αναθέτουσα
Αρχή

3 έτη

3 έτη

Περίοδος
Λειτουργίας

9

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός
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Φάση Έργου

22 έτη

Προετοιµασία τευχών
διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου.

27 έτη

∆ιαδικασία
αξιολόγησης
προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε
εξέλιξη.
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11

12

Υπουργείο
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Υπουργείο
Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

∆ηµόσια
Επιχείρηση
Ανέγερσης
Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε.
(∆ΕΠΑΝΟΜ)

∆ηµόσια
Επιχείρηση
Ανέγερσης
Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε.
(∆ΕΠΑΝΟΜ)

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Έργο

Υλοποίηση του νέου
Ογκολογικού
Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης

Υλοποίηση του νέου
Γενικού
Νοσοκοµείου
Πρέβεζας

Αντικείµενο Έργου

330 εκ.
€*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση
(καθαριότητα, ιµατισµός,
διαχείριση απορριµµάτων και
νοσοκοµειακών αποβλήτων,
σίτιση), ασφάλιση και
φύλαξη του κτιρίου, καθώς
και παροχή του απαραίτητου
ιατρικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της
αντικατάστασης και
συντήρησής του.

109 εκ.
€*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
τεχνική διαχείριση
(καθαριότητα, ιµατισµός,
διαχείριση απορριµµάτων και
νοσοκοµειακών αποβλήτων,
διαχείριση χώρων
στάθµευσης, σίτιση),
ασφάλιση και φύλαξη του
κτιρίου, καθώς και παροχή
του απαραίτητου ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της
αντικατάστασης και

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

30 έτη

30 έτη

3 έτη

3 έτη

Περίοδος
Λειτουργίας

Αναθέτουσα
Αρχή

Περίοδος
Κατασκευής

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός
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Φάση Έργου

27 έτη

∆ιαδικασία
αξιολόγησης
προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε
εξέλιξη.

27 έτη

Ο διαγωνισµός για
την επιλογή
χρηµ/µικού, τεχνικού
και νοµικού
συµβούλου σε
εξέλιξη. Καταληκτική
ηµ/νία προσφορών:
05.10.2007.
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Έργο

Αντικείµενο Έργου

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

Περίοδος
Λειτουργίας

Αναθέτουσα
Αρχή

Περίοδος
Κατασκευής

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Φάση Έργου

26 έτη

Προετοιµασία τευχών
διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου.

συντήρησής του.

13

ΥΠΟΙΟ

Κτηµατική
Εταιρία του
∆ηµοσίου Α.Ε.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Υλοποίηση νέων
κτιριακών
εγκαταστάσεων για
τη στέγαση του
Υπουργείου
Οικονοµίας και
Οικονοµικών, τη
στέγαση υπηρεσιών
του ∆ήµου
Χαλανδρίου, καθώς
και αθλητικών
εγκαταστάσεων και
πάρκου αναψυχής
του ∆ήµου
Χαλανδρίου

212 εκ.
€*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση,
ολοκληρωµένη τεχνική
υποστήριξη, ασφάλιση και
εµπορική εκµετάλλευση
περιορισµένων χώρων και
χώρων στάθµευσης των
κτιριακών εγκαταστάσεων
που θα υλοποιηθούν για τη
στέγαση των υπηρεσιών του
Υπουργείου.
Περιλαµβάνονται, επιπλέον, η
δηµιουργία στο χώρο του νέου
κτιριακού συγκροτήµατος του
Υπουργείου αθλητικών
εγκαταστάσεων και πάρκου
αναψυχής για το ∆.
Χαλανδρίου, καθώς και η
κατασκευή, σε οικόπεδα που
διαθέτει ο ∆. Χαλανδρίου,
κτιριακών υποδοµών για τη
στέγαση των υπηρεσιών του
και συγκεκριµένα η
κατασκευή νέου ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου και ∆ηµοτικού
Ιατρείου, και η εκµετάλλευση
των υπογείων χώρων

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

30 έτη

4 έτη
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Έργο

Αντικείµενο Έργου

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

Περίοδος
Λειτουργίας

Αναθέτουσα
Αρχή

Περίοδος
Κατασκευής

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Φάση Έργου

8 έτη

Ο διαγωνισµός για
την επιλογή τεχνικού,
νοµικού και
χρηµ/µικού
συµβούλου σε
εξέλιξη. Καταληκτική
ηµ/νία προσφορών:
31.08.2007.

23 έτη

Ο διαγωνισµός για
την επιλογή
χρηµ/µικού, τεχνικού
και νοµικού
συµβούλου σε
εξέλιξη. Καταληκτική
µ/νία υποβολής
προσφορών:
26.07.2007.

23 έτη

∆ιαδικασία
αξιολόγησης
προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε
εξέλιξη.

στάθµευσης του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου.

14

15

16

Υπουργείο
Εµπορικής
Ναυτιλίας

ΥΠΕΠΘ

ΥΠΕΠΘ

Υπουργείο
Εµπορικής
Ναυτιλίας
(ΥΕΝ)

Εγκατάσταση και
λειτουργία
συστηµάτων
ασφαλείας σε 12
λιµένες για την
κάλυψη των διεθνών
και ευρωπαϊκών
κανονισµών
ασφάλειας

Οργανισµός
Σχολικών
Κτιρίων Α.Ε.
(ΟΣΚ)

Υλοποίηση 23 νέων
σχολικών κτιρίων
στις Περιφέρειες
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης, ∆υτικής
Μακεδονίας,
Ηπείρου και Ιονίων
Νήσων

Οργανισµός
Σχολικών
Κτιρίων (ΟΣΚ)

Κατασκευή και
συντήρηση 31 νέων
σχολικών υποδοµών
στην Κεντρική
Μακεδονία

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

342 εκ. €

Σχεδιασµός, χρηµατοδότηση,
εγκατάσταση και λειτουργία
συστηµάτων ασφαλείας και
παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

63 εκ. €

Κατασκευή και τεχνική
διαχείριση (συντήρηση,
φύλαξη, καθαριότητα) 23
νέων σχολικών µονάδων στις
Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, ∆υτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου και
Ιονίων Νήσων.

116 εκ.
€*

Κατασκευή και τεχνική
διαχείριση (συντήρηση,
φύλαξη, καθαριότητα) 31
νέων σχολικών µονάδων στην
Κεντρική Μακεδονία.

10 έτη

25 έτη

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

25 έτη

2 έτη

2 έτη

2 έτη
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18

ΥΠΕΠΘ

ΥΠΕΠΘ

Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου

Οργανισµός
Σχολικών
Κτιρίων (ΟΣΚ)

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Έργο

Κατασκευή και
συντήρηση νέων
Τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου

Κατασκευή,
αναπαλαίωση και
συντήρηση 27
σχολικών υποδοµών
στην Περιφέρεια
Αττικής

Αντικείµενο Έργου

84 εκ. €*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση και
ασφάλιση έξι νέων κτιριακών
υποδοµών (κτιρίων ∆ιοίκησης
και Σχολών) σε πέντε πόλεις
της Πελοποννήσου.

150 εκ.
€*

Για την υλοποίηση του έργου
αυτού προβλέπεται να
προκηρυχθούν δυο
διαγωνισµοί (ενδεικτικά 13
και 14 σχολεία αντίστοιχα). Οι
ιδιωτικοί φορείς - ανάδοχοι
των δύο έργων θα αναλάβουν
τη χρηµατοδότηση και την
κατασκευή αυτών των
σχολείων, καθώς και τη
συντήρησή τους µε βάση
συγκεκριµένα κριτήρια
ποιότητας για µία χρονική
περίοδο 25 ετών.

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

25 έτη

27 έτη

Περίοδος
Κατασκευής

Αναθέτουσα
Αρχή

2 έτη

2 έτη

Περίοδος
Λειτουργίας

17

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Φάση Έργου

23 έτη

Η Αναθέτουσα Αρχή
του έργου σε
συνεργασία µε το
Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα
τεύχη του
διαγωνισµού για την
επιλογή των
Ιδιωτικών Φορέων
Σύµπραξης.

25 έτη

Η Αναθέτουσα Αρχή
του έργου σε
συνεργασία µε το
Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα
τεύχη του
διαγωνισµού για την
επιλογή των
Ιδιωτικών Φορέων
Σύµπραξης.
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19

20

Υπουργείο
∆ηµόσιας
ΤάξηςΕλληνική
Αστυνοµία

Υπουργείο
∆ηµόσιας
Τάξης

Έργο

Κτηµατική
Εταιρία του
∆ηµοσίου Α.Ε.
(ΚΕ∆)

Υλοποίηση 11 νέων
κτιριακών
εγκαταστάσεων της
Ελληνικής
Αστυνοµίας
(ΕΛ.ΑΣ.)

Ελληνική
Αστυνοµία Κτηµατική
Εταιρία Του
∆ηµόσιου
(ΚΕ∆)

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Τεχνική διαχείριση
τεσσάρων (4)
κτιριακών
εγκαταστάσεων της
Ελληνικής
Αστυνοµίας

Αντικείµενο Έργου

124 εκ.
€*

Μελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, συντήρηση
και ολοκληρωµένη τεχνική
υποστήριξη των κτιριακών
υποδοµών.

36 εκ. €

Παροχή υπηρεσιών για την
προληπτική και διορθωτική
συντήρηση του Η/Μ
εξοπλισµού και οικονοµικών
στοιχείων των κτιρίων, την
υποστήριξη της λειτουργίας
µέσα από την εφαρµογή
συστήµατος Building
Management System, την
ενεργειακή διαχείρισή τους µε
την επιβολή υποχρεωτικών
ρητρών για την εξοικονόµηση
δαπανών σε συγκεκριµένα
ποσοστά, την τεχνολογική
αναβάθµιση κρίσιµων
εγκαταστάσεων και τον
καθαρισµό και την υγιεινή
τους για µία χρονική περίοδο
15 ετών.

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

25 έτη

15 έτη

2 έτη

Ν/Α

Περίοδος
Λειτουργίας

Αναθέτουσα
Αρχή

Περίοδος
Κατασκευής

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Φάση Έργου

23 έτη

∆ιαδικασία
αξιολόγησης
προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε
εξέλιξη.

15 έτη

∆ιαδικασία
αξιολόγησης
προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε
εξέλιξη.
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Υπουργείο
∆ηµόσιας
Τάξης

Υπουργείο
∆ικαιοσύνης

Πυροσβεστικό
Σώµα Κτηµατική
Εταιρία Του
∆ηµόσιου
(ΚΕ∆)

Θέµις
Κατασκευαστικ
ή Α.Ε.

Έργο

Κατασκευή και
συντήρηση επτά (7)
νέων
Πυροσβεστικών
Σταθµών

Κατασκευή και
συντήρηση δύο (2)
νέων ∆ικαστικών
Μεγάρων.

23

Υπουργείο
∆ικαιοσύνης

Θέµις
Κατασκευαστικ
ή Α.Ε.

Κατασκευή και
συντήρηση τριών (3)
νέων καταστηµάτων
κράτησης.

24

ΥΠΠΟ

Γενική

∆ηµιουργία ∆ιεθνούς

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Αντικείµενο Έργου

31,5 εκ.
€*

Μελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση, συντήρηση
και τεχνική διαχείριση των
κτιριακών υποδοµών επτά
νέων Πυροσβεστικών
Σταθµών.

100 εκ.
€*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση καθώς
και εκµετάλλευση εµπορικών
χώρων και χώρων στάθµευσης
του νέου ∆ικαστικού
Μεγάρου Πατρών και του
νέου ∆ικαστικού Μεγάρου
Ηρακλείου Κρήτης.

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

25

25 έτη

Περίοδος
Κατασκευής

Αναθέτουσα
Αρχή

2

2 έτη

Περίοδος
Λειτουργίας

21

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Φάση Έργου

23

Ο διαγωνισµός για
την επιλογή Ιδιωτικού
Φορέα Σύµπραξης
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καταληκτική ηµ/νία
αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος:
01/10/2007.

23 έτη

Ο διαγωνισµός για
την επιλογή τεχνικού,
νοµικού και
χρηµ/µικού
συµβούλου σε
εξέλιξη. Καταληκτική
ηµ/νία προσφορών:
01.10.2007.
Η Αναθέτουσα Αρχή
του έργου σε
συνεργασία µε το
Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα
τεύχη του
διαγωνισµού για την
επιλογή των
Ιδιωτικών Φορέων
Σύµπραξης.

198 εκ.
€*

Μελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση και
εκµετάλλευση εµπορικών
χώρων και χώρων
στάθµευσης, τριών
καταστηµάτων κράτησης.

Μη
ανταποδοτικό
έργο.

25 έτη

2 έτη

23 έτη

54 εκ. €*

Μελέτη, χρηµατοδότηση και

Μη

25

2

23

Ο διαγωνισµός για

111

Γραµµατεία
Ολυµπιακής
Αξιοποίησης
(Γ.Γ.Ο.Α.)

Έργο

Συνεδριακού
Κέντρου στο
Κλειστό
Γυµναστήριο Π.
Φαλήρου (Γήπεδο
Tae Kwon Do)

Αντικείµενο Έργου

ανακατασκευή (µετασκευή)
του Κλειστού Γυµναστηρίου
στον Ολυµπιακό Πόλο
Φαλήρου. Ο Ιδιωτικός Φορέας
που θα επιλεγεί, θα αναλάβει
και την παροχή όλων των
αναγκαίων υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής
διαχείρισης για 25 έτη από την
έναρξη της λειτουργίας του. Η
εκµετάλλευση και λειτουργία
του Συνεδριακού Κέντρου δεν
αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας σύµπραξης. Οι
διαδικασίες για την επιλογή
του φορέα εκµετάλλευσης
(operator), θα εξελιχθεί
παράλληλα µε τις διαδικασίες
επιλογής Ιδιωτικού Φορέα στο
πλαίσιο της παρούσας
σύµπραξης.

Κατηγορία
έργων Σ∆ΙΤ

ανταποδοτικό
έργο.

Περίοδος
Λειτουργίας

Αναθέτουσα
Αρχή

Περίοδος
Κατασκευής

Εποπτεύων
Υπουργείο

∆ιάρκεια
Σύµβασης

A/A

Προϋπ/σµός

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Φάση Έργου

την επιλογή Ιδιωτικού
Φορέα Σύµπραξης
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καταληκτική
ηµεροµηνία
υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος:
18.10.2007.

* :+20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης
Σηµείωση: Ο προϋπολογισµός των έργων είναι ενδεικτικός.
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών, (www.sdit.gr), Ιδία Επεξεργασία

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
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Πίνακας 7-3:

Κατηγοριοποίηση εγκεκριµένων προτάσεων υποστήριξης προσυµβατικής διαδικασίας σύµπραξης µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τοµέα
Περιφέρειες

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

Εκπόνηση Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των ΟΤΑ
για συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα

382.000,00

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

∆. Τυχερού

Εκπόνηση συνολικού Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
σύµπραξης του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα, του ∆ήµου Τυχερού Ν. Έβρου

132.000,00

∆υτικής Ελλάδας

∆. Παράβολας

Εκπόνηση συνολικού Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
σύµπραξης του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα

40.000,00

Ιονίων Νήσων

∆. Παρελίων Κέρκυρας

«Εκπόνηση συνολικού Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
σύµπραξης του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα, του ∆ήµου Παρελίων Ν.
Κερκύρας»

25.000,00

Νοτίου Αιγαίου

∆. Καλύµνου

«Εκπόνηση συνολικού Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
σύµπραξης του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα, του ∆ήµου Καλύµνου Ν.
∆ωδεκανήσου»

100.000,00

∆. ∆εσφίνας

Εκπόνηση συνολικού Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
σύµπραξης του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα, του ∆ήµου ∆εσφίνας Ν.
Φωκίδας

45.000,00

∆. Καλλιέων

Εκπόνηση συνολικού Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
σύµπραξης του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα

40.000,00

Στερεάς Ελλάδας

Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτροφωτισµός, Έργα Πρασίνου, Βιολογικοί
Σταθµοί, ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Αττικής

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

1.459.000,00

∆. Ραφήνας

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων και
Λειτουργία του Συστήµατος Αποχέτευσης

196.000,00

∆. Aίγινας

Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης µε την Ε.Υ.∆.Α.Π του ∆ήµου
Αίγινας Ν. Αττικής

180.000,00

∆. Αµαρουσίου

Συντήρηση και λειτουργία δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού

54.000,00

∆. Αµαρουσίου

Συντήρηση και ενίσχυση αστικού πρασίνου

54.000,00
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Περιφέρειες

Κεντρικής
Μακεδονίας

ΟΤΑ

Προϋπολογισµός

∆. Αµαρουσίου

Λειτουργία συστήµατος καθαριότητας

96.000,00

∆. Σταγείρων-Ακάνθου
Ν. Χαλκιδικής

Κατασκευή ΧΥΤΑ

114.000,00

Σύνδεσµος ΟΤΑ
Μείζονος
Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης

250.000,00

Ε.Σ.∆.Α.Κ.

Ολοκληρωµένη µονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Ρεθύµνου,
Ηρακλείου, Λασιθίου µε ανάκτηση πρώτων υλών και παραγωγή προϊόντων
και ενέργειας

200.000,00

∆. Χερσονήσου

∆ηµιουργία επιχείρησης για τη διαχείριση των πρασίνων και οργανικών
απορριµµάτων της ευρύτερης περιοχής - ∆ηµιουργία συστήµατος
εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών υλικών Κρήτης (ΣΕΥ∆ΑΚ)

162.000,00

Ενιαίος Σύνδεσµος
∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ν.
Μεσσηνίας

Ολοκληρωµένη µονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

153.000,00

ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ

328.000,00

Κρήτης

Πελοποννήσου

Έργα

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

∆. Προσοτσάνης Ν.
∆ράµας

∆ηµιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου Προσοτσάνης

75.000,00

Αττικής

∆. Λαυρεωτικής

∆ηµιουργία πάρκου/κέντρου εγκατάστασης µικρών επιχειρήσεων (ΚΕΜΕ)
στη θέση Πέρδικα εντός του ΒΙΠΑ Πάνορµος του Λαυρίου

213.000,00

Πελοποννήσου

∆. Άργους

Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας για σύµπραξη ΟΤΑ µε Ιδιώτες
– ∆ηµιουργία φορέα διαχείρισης της υπό θεσµοθέτηση Βιοµηχανικής και
Επιχειρηµατικής Περιοχής (ΒΕΠΕ) µε το Ε.Β.Ε.Α.

40.000,00

Υγεία – Κοινωνικές Υποδοµές

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

132.000,00
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Περιφέρειες

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

∆. Αλεξ/πολης

Αξιοποίηση παλαιού νοσοκοµείου του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης

45.000,00

Αττικής

∆. Αµαρουσίου

Λειτουργία δηµοτικών βρεφονηπιακών σταθµών

87.000,00

Ενέργεια

866.000,00

∆. Κυπρίνου

Κατασκευή σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί του ποταµού
Άρδα

150.000,00

∆. Καρδαµύλων και
Αµανής Χίου

∆ιαδηµοτική - Συνεργασία µε ιδιώτη για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µε την εκµετάλλευση αιολικού δυναµικού

50.000,00

∆. Ερεσσού - Αντίσσης
Λέσβου

Αυτόνοµο Υδροαιολικό Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

247.000,00

Θεσσαλίας

Κ. Ανάβρας

Αξιοποίηση πόρων της Κοινότητας Ανάβρας και µικρού υδροηλεκτρικού
έργου

72.000,00

Κεντρικής
Μακεδονίας

∆. Πιερίων Ν. Πιερίας

Κατασκευή Υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας στα ∆∆
Ρητίνης και Βρύας

65.000,00

Νοτίου Αιγαίου

∆. Ιητών

Ολοκληρωµένο σύστηµα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε αντλιοταµίευση
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στη Νήσο Ίο

162.000,00

Πελοποννήσου

∆. Μεγαλόπολης

Ολοκλήρωση Τηλεθέρµανσης Μεγαλόπολης

120.000,00

Θαλάσσιες Υποδοµές

400.000,00

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Βορείου Αιγαίου

∆υτικής Ελλάδας

∆. Αιγίου

Κατασκευή Μαρίνας Τουριστικών και Ιστιοπλοϊκών Σκαφών

93.000,00

Θεσσαλίας

∆. Αλοννήσου

Μετατροπή του αλιευτικού καταφυγίου ΄Καλαµάκια΄ του ∆ήµου Αλοννήσου
σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών

118.000,00

Κεντρικής
Μακεδονίας

∆. Θεσσαλονίκης

∆ηµιουργία Μαρίνας Αναψυχής στην Παραλιακή Ζώνη του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης

105.000,00

Στερεάς Ελλάδας

∆. Καµένων Βούρλων

Κατασκευή Μαρίνας στα Καµένα Βούρλα

84.000,00

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
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Περιφέρειες

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

Αστικές Αναπλάσεις

202.000,00

∆. Βόλου

∆ιαµόρφωση πλατείας Πανεπιστηµίου και δηµιουργία υπόγειου χώρου
στάθµευσης

96.000,00

∆. Πτελεού

Ανάδειξη Αξιοποίηση Ενετικού Κάστρου & Ανάπλαση Παραλίας Αχιλλείου

15.000,00

∆. Ερισού
Κεφαλληνίας

Τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση κάστρου ∆.∆. Άσου και αξιοποίηση
παλαιού κτιρίου ∆.∆. Φισκάρδου & Αξιοποίηση σχολικής περιουσίας (∆.∆.
Ασου, Φισκάρδου, Τσελεντάτων, Κοθρέα) και τουριστικού περιπτέρου ∆.∆.
Φισκάρδου ∆. Ερισού

91.000,00

Πολιτισµός – Ανάδειξη Ιστορικής Κληρονοµιάς

550.000,00

∆υτικής Ελλάδας

∆. Αρχαίας Ολυµπίας

Κατασκευή πολιτιστικού και συνεδριακού κέντρου

189.000,00

Θεσσαλίας

∆. Βόλου-∆ΗΤΕΒ

Ανάπτυξη και λειτουργία θεµατικού πάρκου Αργούς

159.000,00

Νοτίου Αιγαίου

∆. Καλλιθέας Ρόδου

Συνεδριακό κέντρο ∆ήµου Καλλιθέας Ρόδου "Πλανητάριο" & Θεµατικό
πάρκο: "Τα 7 θαύµατα του κόσµου"

100.000,00

∆. Σικυωνίων
Κορινθίας

Εκπόνηση συνολικού Master Plan για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
σύµπραξης του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα, του ∆ήµου Σικυωνίων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ: Ανάδειξη - αξιοποίηση χώρου πρώην
Σταφιδεργοστασίου και δηµιουργία Πολιτιστικού Πολύκεντρου - Κατασκευή
Ενυδρείου

102.000,00

Πελοποννήσου

Κατασκευή Χώρων Στάθµευσης Οχηµάτων
Αττικής

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

2.042.000,00

∆. Αγ. Βαρβάρας

Μελέτη - κατασκευή λειτουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης στο ΟΤ 417
(Ελ. Βενιζέλου - Παλαµά -Πλάτη) χωρητικότητας 90 θέσεων

70.000,00

∆. Αγ. Βαρβάρας

Μελέτη - κατασκευή λειτουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης στο ΟΤ 537
(Χανίων - Ηρακλείου - Θησέως - Μακρυγιάννη) χωρητικότητας 265 θέσεων

74.000,00

∆. Αθηναίων

Μελέτη - κατασκευή - χρηµατοδότηση & παραχώρηση εκµετάλλευσης 2
υπόγειων χώρων στάθµευσης και διαµόρφωση ισόγειου επιφάνειας στις
οδούς Α) Ψηλορείτη & ∆εληγιάννη και Β) Κύπρου & Πατησίων

117.000,00
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Περιφέρειες

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

∆. Αιγάλεω

Κατασκευή, ∆ιαχείριση, Λειτουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης σε
ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου επί των οδών ∆ωδεκανήσου και Ιεράς Οδού

70.000,00

∆. Γαλατσίου

Κατασκευή Υπόγειου Χώρου στάθµευσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο επί των
οδών Ηνιόχου -Κουντουριώτου - Βεΐκου, ∆ιαχείριση και Λειτουργία

70.000,00

∆. Νέας Ιωνίας

Κατασκευή σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 (σε συνδυασµό µε τη
λειτουργία συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης στο Εµπορικό Κέντρο της
Νέας Ιωνίας)

70.000,00

∆. Νέας Χαλκηδόνας

Κατασκευή Υπόγειου Χώρου στάθµευσης Αυτοκινήτων και ανάπλαση
υπερκείµενου χώρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο επί των οδών Βάρναλη Περικλέους - Εθν. Αντιστάσεως - Γρηγορίου Ε’ (Ο.Τ. 11), διαχείριση και
λειτουργία

72.000,00

∆. Πεύκης

Κατασκευή υπογείου γκαράζ

67.000,00

∆. Ταύρου

Κατασκευή υπογείου γκαράζ - ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου

66.000,00

∆. Ραφήνας

Αξιοποίηση Ακινήτου για την κατασκευή από την ∆ΕΑΡ κλειστού υπογείου
σταθµού αυτοκινήτων στο ΟΤ 140 του ∆ήµου Ραφήνας

78.000,00

∆. Γλυφάδας

Κατασκευή υπόγειου σταθµού στάθµευσης

78.000,00

∆. Αµαρουσίου

Κατασκευή και λειτουργία δύο σταθµών στάθµευσης

149.000,00

∆. Ζωγράφου

∆ηµιουργία υπόγειων χώρων στάθµευσης

149.000,00

∆. Ψυχικού

Υπόγειοι σταθµοί στάθµευσης πλησίον κόµβου Φάρου Ψυχικού στη
λεωφόρο Κηφισίας και πλησίον κόµβου Κατεχάκης

149.000,00

Βορείου Αιγαίου

∆. Χίου

Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας για σύνταξη διακήρυξης για πρόσκληση
ενδιαφέροντος για δηµιουργία υπόγειου πολυώροφου χώρου στάθµευσης
στην παλαιά λαχαναγορά και αναβάθµιση του χώρου

74.000,00

∆υτικής Ελλάδας

∆. Αρχαίας Ολυµπίας

Κατασκευή υπόγειου parking

93.000,00

∆υτικής Μακεδονίας

∆. Γρεβενών

Κατασκευή χώρου στάθµευσης και ανάπλαση οικοπέδου

96.000,00

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
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Περιφέρειες
Ηπείρου

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

∆. Άρτας

Υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων στην Πλατεία Σκουφά

94.000,00

∆. Πορταριάς

Κατασκευή χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων εντός των ορίων οικισµού
Πορταριάς

72.000,00

∆. Τρικκαίων

Ανέγερση και εκµετάλλευση χώρων στάθµευσης και συναφών έργων στην
πόλη των Τρικάλων

87.000,00

Κ. Μακρυνίτσας

Χώρος στάθµευσης στη θέση "Μπράνη"

45.000,00

Ιονίων Νήσων

∆. Κερκυραίων
Κέρκυρας

Κατασκευή υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στην πλατεία ΣΑΝ ΡΟΚΟ µε
την σύµπραξη ιδιωτών

45.000,00

Κεντρικής
Μακεδονίας

∆. Μηχανιώνας

Κατασκευή υπόγειου ∆ηµοτικού πάρκινγκ στη Ν. Μηχανιώνα

70.000,00

Πελοποννήσου

∆. Κορινθίων

Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας για την σύµπραξη του ∆ήµου
Κορινθίων µε ιδιώτη για την κατασκευή κλειστού χώρου στάθµευσης
αυτοκινήτων

87.000,00

Θεσσαλίας

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

336.000,00

Αττικής

∆. Φυλής

Κατασκευή διοικητηρίου-υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων-ανάπλαση
κεντρικής πλατείας

81.000,00

Κρήτης

Ρεθύµνης

∆ηµιουργία δηµαρχείου και υπόγειων χώρων στάθµευσης

153.000,00

∆. Καρπενησίου

Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας για την σύµπραξη του ∆ήµου
Καρπενησίου µε ιδιώτη για την κατασκευή νέου ∆ηµαρχείου, εµπορικού
κέντρου και υπογείου χώρου στάθµευσης στο χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ της
πόλης

102.000,00

Μεταφορές – Εµπορευµατικά Κέντρα – Logistics, κλπ

552.000,00

Στερεάς Ελλάδας

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

∆. Ιάσµου

Ωρίµανση Μελετών και ∆ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ∆ιεθνούς
Εµπορευµατικού Κέντρου Κοµοτηνής

105.000,00

Ηπείρου

∆. Παραµυθιάς

Ωρίµανση Μελετών και ∆ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ∆ιεθνούς

171.000,00

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
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Περιφέρειες

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

Εµπορευµατικού Κέντρου Θεσπρωτίας

Κεντρικής
Μακεδονίας

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Αττικής

∆υτικής Ελλάδας

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

∆. Πολυκάστρου

Ωρίµανση Μελετών και ∆ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ∆ιεθνούς
Εµπορευµατικού Κέντρου Κιλκίς

171.000,00

∆. Μενεµένης
Θεσ/νίκης

Σταθµός εµπορευµατικών µεταφορών

105.000,00

Αξιοποίηση Ακινήτων για εµπορικούς σκοπούς

3.265.000,00

∆. Ιάσµου

Αναπαλαίωση-αξιοποίηση-εκµετάλλευση ακινήτου

57.000,00

∆. Φερρών

Κατασκευή ∆ιαδηµοτικού σφαγείου

75.000,00

∆. Αγ. Βαρβάρας

Μελέτη - κατασκευή λειτουργία χώρου πολλαπλών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας στο ΟΤ 752 - 749 επί των οδών Ιεράς
Οδού, Βενιζέλου, Ευρυµάνθου, Κρήνης

99.000,00

∆. Ταύρου

∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση χώρου παλαιών δηµοτικών σφαγείων
& ∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση πάρκου ενόπλων δυνάµεων

99.000,00

∆. Περάµατος

Κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία πολυχώρου αθλητισµού, πολιτισµού και
εξυπηρέτησης αναγκών στάθµευσης

93.000,00

∆. Λυκόβρυσης

Αξιοποίηση οικοπέδου έκτασης 6,5 στρεµµάτων εντός των ορίων του ∆ήµου,
και εντός σχεδίου πόλεως.

103.000,00

∆. Ηρακλείου

Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου σε κτίριο πολιτιστικών-ψυχαγωγικώνεµπορικών χρήσεων

81.000,00

∆. Ζωγράφου

Αξιοποίηση της βίλας Ζωγράφου

81.000,00

∆. Αµαρουσίου

Αξιοποίηση ∆ηµοτικών ακινήτων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

246.000,00

∆. Ελευσίνας

Κατασκευή χώρων στάθµευσης- ∆ηµιουργία αθλητικών χώρων- ∆ηµιουργία
µονάδας λιµατοσµατοποίησης

180.000,00

∆. Παΐων

Νοµική υποστήριξη για τη σύµβαση του έργου "Ίδρυση σφαγείων"

9.000,00
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Περιφέρειες

∆υτικής Μακεδονίας

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων
Κεντρικής
Μακεδονίας

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

∆. Κοζάνης ∆ΕΠΕΠΟΚ

Υλοποίηση Αναπτυξιακού- Επενδυτικού Προγράµµατος Ζώνης Ενεργού
Πολεοδοµίας Κοζάνης

182.000,00

∆. Αγ. Τριάδας Ν.
Καστοριάς

Αξιοποίηση Ακινήτου στο ∆ήµο Αγ. Τριάδας Καστοριάς για τη δηµιουργία
χώρου Εστίασης και ∆ιαµονής φοιτητών

10.000,00

∆. Μηλεών

Προσυµβατική διαδικασία για την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας

75.000,00

∆. Παραληθαίων

Κατασκευή Τυποποιητηρίου - Συσκευαστηρίου Ελαιολάδου στο Ρίζωµα
Τρικάλων

68.000,00

∆. Λαρισαίων

Κατασκευή αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας

124.500,00

∆. Ευρυµένων

Άντληση, εµφιάλωση και εµπορική αξιοποίηση της Ιαµατικής πηγής της
περιοχής "κόκκινο νερό"

66.000,00

∆. Παµίσου

Ίδρυση µονάδας παραγωγής ασφαλτοµίγµατος

59.000,00

∆. Αγριάς

Πολλαπλή και ολοκληρωµένη αξιοποίηση των πηγών του ∆ήµου Αγριάς

150.000,00

∆. Λειβαθούς
Κεφαλληνίας

Κατασκευή και Λειτουργία χώρου εστίασης και εκδηλώσεων στο ∆ηµοτικό
Αλσύλλιο ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆.∆. Λακήθρας

33.000,00

∆. Παξών Κέρκυρας

Αξιοποίηση περιουσίας ∆ήµου Παξών

141.000,00

∆. Μηχανιώνας

Ανακατασκευή ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου "∆ίας"

68.000,00

∆. Πανοράµατος

Αξιοποίηση µε συµµετοχή ιδιωτών του πολυδύναµου αθλητικού κέντρου
Πανοράµατος

70.000,00

∆. Ελευθερίου Κορδελιού Ν.
Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου Ελευθερίου Κορδελιού &
Αξιοποίηση κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη

144.000,00

∆. Βασιλικών
Θεσ/νίκης

Ανάπτυξη δηµοτικής έκτασης στην περιοχή "Βοσκίνα" του ∆.∆. Σουρωτής

87.000,00

∆. Μακεδονίδος

Υποδοµές ανάδειξης του ∆ήµου Μακεδονίδος σε οργανωµένο και
ολοκληρωµένο τόπο αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων

123.000,00
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Περιφέρειες

Νοτίου Αιγαίου

Πελοποννήσου

ΟΤΑ

Βορείου Αιγαίου

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Προϋπολογισµός

∆. Κύρρου

Κατασκευή επιχείρησης εµφιάλωσης νερού

66.000,00

∆. Θέρµης

Αξιοποίηση εκµετάλλευση ακινήτου ∆ήµου Θέρµης- ∆ηµιουργία αθλητικού
κέντρου

180.000,00

∆. ∆ρυµαλίας Νάξου

Κατασκευή δηµοσυνεταιριστικού τυροκοµείου στην ορεινή Νάξο

42.000,00

∆. Άνδρου

Ανέγερση πολυχώρου εκπαίδευσης και πολιτισµού

34.500,00

∆. Σπάρτης

Εµπορική αξιοποίηση ακινήτου (οικοπεδικές εκτάσεις)

95.000,00

∆. Φαλαισίας

∆ηµιουργία εκτροφείου θηραµάτων & παραθεριστικού κέντρου

50.000,00

∆. Καρπενησίου

Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας για την σύµπραξη του ∆ήµου
Καρπενησίου µε ιδιώτη για την κατασκευή εµπορικού κέντρου και υπόγειου
χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων στην παλαιά λαϊκή αγορά

94.000,00

∆. Αλιάρτου Ν.
Βοιωτίας

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ∆ήµου Αλιάρτου

180.000,00

Αξιοποίηση Ακινήτων για Τουριστικές και λοιπές συναφείς χρήσεις

3.077.000,00

∆. Παρανεστίου

Ενέργειες υποστήριξης για την ιαµατικών πηγών Θερµιών Παρανεστίου.

93.000,00

∆. Ελευθερών Ν.
Καβάλας

Κατασκευή Ξενοδοχειακής Μονάδας 150 κλινών στο ∆.∆. Ηρακλείτσας

72.000,00

∆. Προσοτσάνης, Ν.
∆ράµας & ∆ήµος Κάτω
Νευροκοπίου- ΑΝΦΑ
Α.Ε.

Ενέργειες Υποστήριξης και Αξιοποίησης Χιονοδροµικού Κέντρου
Φαλακρού

145.000,00

∆. Φιλίππων

Αξιοποίηση- Προστασία- Ανάδειξη Λασπόλουτρων Κρηνιδών

66.000,00

∆. Αβδήρων

Εκσυγχρονισµός και εκµετάλλευση θερµαλιστικής τουριστικής µονάδας
ιαµατικών πηγών Ν. Κεσσάνης

84.000,00

∆. Ερεσσού - Αντίσσης
Λέσβου (2)

Κατασκευή και Λειτουργία Camping σε ∆ηµοτικό Οικόπεδο & Επιχείρηση
Λατοµείου Πέτρας

40.000,00

Στερεάς Ελλάδας

Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Έργα
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Περιφέρειες

∆υτικής Ελλάδας
∆υτικής Μακεδονίας

Θεσσαλίας

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

∆. Λουτρόπολης
Θερµής Λέσβου

Τουριστική Αξιοποίηση ∆ηµοτικών Εκτάσεων στις περιοχές Μυστεγνά και
Ν. Κυδωνίες

168.000,00

∆. Μυτιλήνης Λέσβου

Αξιοποίηση- Εκµετάλλευση των Ιαµατικών Πηγών Θερµά Κόλπου Γέρας

104.000,00

∆. Μούδρου Λέσβου

Αξιοποίηση- Εκµετάλλευση τουριστικών ακινήτων ∆ήµου Μούδρου

150.000,00

∆. Πυλλήνης

Αξιοποίηση λουτροπηγής Στάχτης - Πόριαρη

88.000,00

∆. Γαστούνης

Αξιοποίηση ακινήτου µε τη µετατροπή του σε ξενοδοχείο

81.000,00

∆. Αγ. Τριάδας Ν.
Καστοριάς

Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Ανάδειξης και Αξιοποίησης Φαραγγιού
Κοροµηλιάς

15.000,00

∆. Αρτέµιδας

Κατασκευή και Λειτουργία υποδοµών ορεινού τουρισµού

171.000,00

∆. Κλεινοβού

Κατασκευή Πίστας ορεινής χιονοδροµίας στο ∆.∆. Παλαιωρίου &
Κατασκευή Χιονοδροµικού Κέντρου στο ∆.∆. Κλεινού

114.000,00

∆. Κάρλας

Κατασκευή Παραδοσιακού Ξενώνα στο ∆.∆. Καναλίων & Βοηθητικές
Εγκαταστάσεις Κωπηλατοδροµίου Λίµνης Κάρλας

78.000,00

∆. Πορταριάς

Αναπαλαίωση - εξοπλισµός δυο παραδοσιακών κτιρίων για χρήση
εστιατορίου - µπαρ

26.000,00

∆. Ζαγοράς

Αναπαλαίωση και κατασκευή ξενώνα - πολιτιστικού κέντρου

44.000,00

∆. Ιωλκού

Κατασκευή δηµοτικού ξενώνα

44.000,00

∆. Μουρεσίου

Αξιοποίηση δηµοτικού οικοπέδου ∆.∆. Τσαγκαράδας για τη δηµιουργία
ξενοδοχειακής µονάδα & Κατασκευή συνεδριακού κέντρου ∆ήµου
Μουρεσίου & Αξιοποίηση φυσικού λιµανιού Νταµούχαρης και κατασκευή
µαρίνας σκαφών αναψυχής

105.000,00

∆. Πορταριάς

Υποδοµές ανάπτυξης της Πορταριάς σε διακεκριµένο θέρετρο τουρισµού

132.000,00

∆. Σοφάδων

Κατασκευή Ξενοδοχειακής µονάδας

81.000,00
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Περιφέρειες
Ιονίων Νήσων

Κεντρικής
Μακεδονίας

ΟΤΑ

Έργα

Προϋπολογισµός

∆. Παλικής
Κεφαλληνίας

Ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχείου πολυτελείας (5 αστέρων) 500 κλινών
µε κέντρο αργιλοθεραπείας σε παραθαλάσσια έκταση ιδιοκτησίας του ∆ήµου
Παλικής, Ν. Κεφαλληνίας

231.000,00

∆. Νάουσας

Αξιοποίηση - εκµετάλλευση του χιονοδροµικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και
της δασικής έκτασης (72.000 στρεµµάτων) ιδιοκτησίας ∆ήµου Νάουσας

260.000,00

∆. Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση Ιαµατικών Λουτρών Θέρµης

93.000,00

∆. Αριδαίας

Αξιοποίηση του Ιαµατικού Υδροφορέα της Περιοχής των Λουτρών

66.000,00

∆. Κατερίνης

Αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης "Ολυµπιακή ακτή"

186.000,00

∆. Παραλίας Πιερίας

∆ηµιουργία κέντρου Θαλασσοθεραπείας

62.000,00

∆. Μίκρας

Αξιοποίηση- εκµετάλλευση τουριστικού Ακινήτου ∆. Μίκρας

132.000,00

∆. Αρτεµισίου

Αξιοποίηση παραθαλάσσιου Ακινήτου στα Βασιλικά του ∆ήµου Αρτεµισίου,
για χρήση κατασκηνωτικού κέντρου περιβαλλοντολογικής και καταδυτικής
εκπαίδευσης

102.000,00

Κοινότητα
Τυµφρηστού

Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων βουνού

44.000,00

Στερεάς Ελλάδας

Πηγή: Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ,( http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/) Ιδία Επεξεργασία
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Πίνακας 7-4:

Μέτρα των Υποπρογραµµάτων του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ
Υποπρογράµµατα και Μέτρα του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ

Υποπρόγραµµα 2: Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των δήµων.
Μέτρο 1.1.: Κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Μέτρο 1.2α.: Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
Μέτρο 1.2β.: Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε ιδιώτες
(προκαταρκτικές µελέτες σκοπιµότητας χρήσης της µεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής
ιδιωτών – επενδυτών, κατάρτιση συµβάσεων).
Μέτρο 1.3.: Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
Μέτρο 1.4.: Μηχανοργάνωση των Ο.Τ.Α. και εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορικής.
Μέτρο 1.5.: Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα µε αντικείµενο αναφερόµενο σε δράσεις
του Υποπρογράµµατος 1.
Μέτρο 1.6.: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 1.7.: Αντιµετώπιση ειδικών, εκτάκτων και επειγουσών λειτουργικών δαπανών.
Μέτρο 1.8.: Συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που
χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υποπρογραµµα 2: Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Μέτρο 2.1α.: Μελέτες.
Μέτρο 2.1β.: Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε ιδιώτες.
Μέτρο 2.2.: Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές.
Μέτρο 2.3: Ύδρευση.
Μέτρο 2.4.: Αποχέτευση – Επεξεργασία λυµάτων.
Μέτρο 2.5.: ∆ιαχείριση απορριµµάτων.
Μέτρο 2.6.: Οικισµοί.
Μέτρο 2.7.: Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπληµµυρικά έργα.
Μέτρο 2.8.: Υποστήριξη οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Μέτρο 2.9.: Τεχνικός και µηχανολογικός εξοπλισµός των Ο.Τ.Α.
Μέτρο 2.10.: Απαλλοτριώσεις ακινήτων.
Μέτρο 2.11.: Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Μέτρο 2.12.: Ενίσχυση των διαδηµοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συµµετοχής τους σε κοινοτικά
προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο αναφερόµενο σε δράσεις του Υποπρογράµµατος 2.
Μέτρο 2.13.: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 2.14.: Αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.
Υποπρόγραµµα 3: Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδοµές & δραστηριότητες
Μέτρο 3.1α.: Μελέτες.
Μέτρο 3.1β.: Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε ιδιώτες.
Μέτρο 3.2: Υποδοµές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
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Υποπρογράµµατα και Μέτρα του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ
Μέτρο 3.3: Υγεία – Πρόνοια – Αντιµετώπιση κοινωνικού αποκλεισµού.
Μέτρο 3.4: Αθλητισµός.
Μέτρο 3.5: Πολιτισµός.
Μέτρο 3.6: Εκπαίδευση – Κατάρτιση.
Μέτρο 3.7: Προγράµµατα Νέας Γενιάς.
Μέτρο 3.8: Απαλλοτριώσεις κτιρίων.
Μέτρο 3.9: Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Μέτρο 3.10: Ενίσχυση των διαδηµοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συµµετοχής τους σε κοινοτικά
προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο αναφερόµενο σε δράσεις του Υποπρογράµµατος 3.
Μέτρο 3.11: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 3.12: Αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών
Πηγή: Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ,( http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/)
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7.2

Αναλυτική Περιγραφή Εγκεκριµένων Προτάσεων Σ∆ΙΤ (Ν.
3389/2005)40

40

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών, (www.sdit.gr)
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Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του κτιριακού συγκροτήµατος ∆ιοικητικού Πάρκου
Αλεξανδρούπολης

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Έβρου

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή,
συντήρηση, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εµπορική εκµετάλλευση
περιορισµένων
χώρων
των
νέων
κτιριακών
υποδοµών
του
συγκροτήµατος ∆ιοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης.
Το κτιριακό συγκρότηµα θα στεγάσει το µεγαλύτερο µέρος του
προσωπικού του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος (περί τους 383
υπαλλήλους) και συγκεκριµένα, τα γραφεία των υπηρεσιών υποστήριξης
του Νοµάρχη, τα γραφεία των οργανικών µονάδων της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου και µία αµφιθεατρική αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων.
Η σύµπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του Νοµαρχιακού
∆ιαµερίσµατος Έβρου, οι οποίοι, εν προκειµένω, είναι η επίλυση του
οξύτατου στεγαστικού προβλήµατος των υπηρεσιών του Νοµαρχιακού
∆ιαµερίσµατος Έβρου µε την αντικατάσταση µισθωµένων, διάσπαρτων
σε όλο το Νοµό, κτιρίων, από ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότηµα, το
οποίο θα κατασκευαστεί για τη συγκεκριµένη χρήση και θα ικανοποιεί
όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας,
σύµφωνα µε το σκοπό του. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση όλων των
υπηρεσιών του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Έβρου σε ένα χώρο θα
µειώσει
και
το
λειτουργικό
κόστος
τους.
Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, θα επιτευχθεί η
καλύτερη διαχείριση και συντήρησή τους, µέσα από τον καθορισµό
υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, η τήρηση των
οποίων θα αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του
Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Αλεξανδρούπολη

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

02.08.2007

Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή χρηµατοοικονοµικού και τεχνικού
συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών: 5.11.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

22 εκ. ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

26 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

1 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και µονάδας επεξεργασίας
λυµάτων στο ∆ήµο Ραφήνας

Κατηγορία

Περιβάλλον

Αναθέτουσα Αρχή

∆ήµος Ραφήνας

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των νέων
υποδοµών δικτύων αποχέτευσης και µονάδας επεξεργασίας λυµάτων
στο ∆ήµο Ραφήνας.
Το έργο αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασµό του ∆ήµου
Ραφήνας. Με την υλοποίηση της σύµπραξης, θα αντιµετωπισθούν
αποτελεσµατικά, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργικής περιόδου της
σύµπραξης σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, καθώς αφενός θα
παύσει η χρήση απορροφητικών βόθρων, οι οποίοι ρυπαίνουν τη
θάλασσα λόγω υπερχειλίσεων και διαρροών και ταυτόχρονα
επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής µε παθογόνους
µικροοργανισµούς και άλλες οργανικές ουσίες που περιέχονται στα
λύµατα, και αφετέρου θα γίνεται αποτελεσµατικότερος έλεγχος
εκροών, έλεγχος ποιότητας αποδέκτη, έλεγχος παράνοµων συνδέσεων
όµβριων στην αποχέτευση και έλεγχος παράνοµων απορροφητικών
βόθρων.
Επιπλέον, δεδοµένου ότι τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυµάτων πρέπει να προσαρµόζονται στις µεταβολές του πληθυσµού,
είναι δηλαδή δυναµικά και όχι στατικά έργα, µε την εφαρµογή του
συστήµατος των συµπράξεων διασφαλίζεται µε τον καλύτερο τρόπο η
συνεχής εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των δηµοτών, δεδοµένου ότι ο
Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης έχει την υποχρέωση να σχεδιάσει µε
ολοκληρωµένο τρόπο τις υποδοµές, αλλά και να προχωρά στις
απαραίτητες επενδύσεις, ώστε το έργο να ανταποκρίνεται στις
εκάστοτε ανάγκες.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει συµφωνηθεί µεταξύ του ∆ήµου Ραφήνας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών το ύψος του τέλους,
το οποίο θα επιβληθεί στους δηµότες και αναµένεται να ληφθεί
σχετική απόφαση από το ∆ήµο Ραφήνας. Σε περίπτωση που το
οριστικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στον Ιδιωτικό Φορέα
Σύµπραξης- και µέχρι του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργουείναι µεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει µε βάση το συµφωνηθέν
τέλος, το ∆ηµόσιο θα αναλάβει την αποπληρωµή του επιπρόσθετου
ποσού.

Τοποθεσία

Ραφήνα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

02.08.2007

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

40 εκ. ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

27 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Υλοποίηση υποδοµών του Ολοκληρωµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κατηγορία

Περιβάλλον

Αναθέτουσα Αρχή

Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε.
(∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή,
συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδοµών του
Ολοκληρωµένου
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων
στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, µε σκοπό την πλήρωση των
περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες
σχετικά
µε
τη
διαχείριση
στερεών
αστικών
απορριµµάτων.
Συγκεκριµένα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεχθεί
θα αναλάβει τα εξής:
- Τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των κεντρικών
εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης των αστικών στερεών
απορριµµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα
αποτελούνται από µία Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των
απορριµµάτων και χώρο υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων. Η
κατασκευή της ΜΕΑ θα γίνει µε τη διαθέσιµη τεχνολογία, η οποία
µπορεί αποδεδειγµένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις
Κοινοτικές Οδηγίες και τις προδιαγραφές αποτελέσµατος που θα
θεσπισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον, ο Ιδιωτικός Φορέας
Σύµπραξης θα έχει το δικαίωµα της εµπορικής εκµετάλλευσης των
παραγόµενων από τη ΜΕΑ προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιµα υλικά,
βιοαέριο, RDF, SRF, κλπ).
- Τη συντήρηση και λειτουργία του υφιστάµενου δικτύου τροφοδοσίας
των απορριµµάτων προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις διαχείρισης, µε
την έναρξη της λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας και χώρου
υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από
10 Σταθµούς Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) και τον κινητό
εξοπλισµό µεταφόρτωσης.
Η παραπάνω µονάδα θα έχει αρχική δυναµικότητα 120.000 τόνων ανά
έτος, που θα αυξάνεται κατά 1% το έτος, φθάνοντας τους 152.000
τόνους ανά έτος στο τέλος της Σύµπραξης, η διάρκεια της οποίας είναι
25 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας µονάδας
επεξεργασίας.
Η Σύµπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ
ουσιαστικά ολοκληρώνει το σύστηµα που ήδη λειτουργεί στην
Περιφέρεια, διαµορφώνοντας ένα πρότυπο - για τα ελληνικά δεδοµένα µοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, απολύτως συµβατό µε τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτό. ∆ιασφαλίζεται η µείωση της
προς ταφή ποσότητας απορριµµάτων,
η ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
µέσω
της
επεξεργασίας
του
βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των απορριµµάτων και η δυνατότητα
παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των
οποίων µπορεί να επιφέρει οικονοµικά οφέλη και να συµβάλει
γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Επιπλέον, η υλοποίηση και λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας
ουσιαστικά συνεπάγεται αφενός µεν υπερδιπλασιασµό της διάρκειας
χρήσης
του
υφιστάµενου
χώρου
υγειονοµικής
ταφής
των
απορριµµάτων, λόγω της µείωσης των προς ταφή υπολειµµάτων της
επεξεργασίας, αφετέρου δε µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της
επένδυσης που υλοποιήθηκε την τριετία 2002-2004 µε χρηµατοδότηση
από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ.
Με βάση τη µελέτη που έχει πραγµατοποιηθεί από τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.
σχετικά µε την κοινωνική ανοχή του επιβαλλόµενου τέλους για την
υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, καθορίσθηκε το ύψος του
ανώτατου αποδεκτού τέλους. Με δεδοµένο, ότι το καθορισµένο αυτό
τέλος δεν επαρκεί για την πλήρη αποπληρωµή του έργου, καθίσταται
απαραίτητη η συµµετοχή του ∆ηµοσίου, κατά το ήµισυ αρχικά και
µειούµενα µέχρι το τέλος της σύµπραξης, στην αποπληρωµή του, µέσω
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

Τοποθεσία

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

02.08.2007

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

97 εκ. ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

27 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
Βορείου Ελλάδας

Κατηγορία

Υγεία

Αναθέτουσα Αρχή

Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύντοµη Περιγραφή

Το
αντικείµενο
της
σύµπραξης
για
την
υλοποίηση
Κέντρου
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στη Βόρειο Ελλάδα αφορά στη µελέτη,
χρηµατοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, παροχή του
απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένης
της αντικατάστασης και συντήρησής του, καθώς και η εµπορική
εκµετάλλευση περιορισµένων χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεών που
θα υλοποιηθούν. Το Κέντρο θα ανεγερθεί στο Νοµό Πιερίας και θα
διαθέτει διακόσιες πενήντα (250) κλίνες και θα καλύψει ένα µεγάλο κενό
που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών
αποκατάστασης
και
αποθεραπείας.
Επισηµαίνεται ότι η διοικητική και επιστηµονική λειτουργία του Κέντρου
θα αποτελεί ευθύνη της ΑΕΜΥ Α.Ε. υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ το Κέντρο θα εντάσσεται στο
πλαίσιο των φορέων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Η υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας εντάσσεται
στο στρατηγικό σχεδιασµό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, δεδοµένης της έλλειψης τέτοιων µονάδων υγείας στη
Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριµένα, βασική προτεραιότητα του Υπουργείου
αποτελεί η αναβάθµιση των δοµών αποκατάστασης και αποθεραπείας στη
χώρα µας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδας, το 10% του πληθυσµού της χώρας χρήζει
υπηρεσιών αποκατάστασης. Η υλοποίηση της προτεινόµενης σύµπραξης
θα καλύψει το κενό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και θα αποτελέσει µια
ειδική νοσηλευτική µονάδα, µε αποκλειστικό σκοπό την παροχή
υπηρεσιών αποκατάστασης ανοικτής και κλειστής νοσηλείας, η οποία θα
παρέχει ολοκληρωµένη φροντίδα στους ασθενείς, καλύπτοντας όλο το
φάσµα των αναγκών τους καθώς θα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες
πασχόντων. Σήµερα, λόγω της έλλειψης τέτοιου εξειδικευµένου δηµόσιου
Κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα, τα περιστατικά είτε καλύπτονται από
µονάδες γενικών νοσοκοµείων ή από ιδιωτικές µονάδες, είτε
µετακινούνται προς την Αθήνα ή και το εξωτερικό, µε προφανείς
συνέπειες ως προς το κόστος και την ποιότητα της αποθεραπείας. Η
υλοποίηση του Κέντρου θα αποσυµφορήσει, εποµένως, περαιτέρω τα
γενικά νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης από τα συγκεκριµένα περιστατικά.
Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης θα επιτευχθεί καλύτερη
διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών, µέσα από τον καθορισµό
υψηλών προδιαγραφών συντήρησης, διαθεσιµότητας και λειτουργίας,
καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή
του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Πιερία

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

02.08.2007

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

103 εκ. ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

3 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

22 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, τη στέγαση υπηρεσιών
του ∆ήµου Χαλανδρίου, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων και
πάρκου αναψυχής του ∆ήµου Χαλανδρίου

Κατηγορία

Στέγαση ∆µόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου Α.Ε.

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης αυτής είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη, ασφάλιση
και εµπορική εκµετάλλευση περιορισµένων χώρων και χώρων
στάθµευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθούν για τη
στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στο αντικείµενο της σύµπραξης
περιλαµβάνονται, επιπλέον, η δηµιουργία στο χώρο του νέου κτιριακού
συγκροτήµατος του Υπουργείου αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου
αναψυχής για το ∆ήµο Χαλανδρίου καθώς και η κατασκευή, σε οικόπεδα
που διαθέτει ο ∆ήµος Χαλανδρίου, κτιριακών υποδοµών για τη στέγαση
των υπηρεσιών του και συγκεκριµένα η κατασκευή νέου ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου και ∆ηµοτικού Ιατρείου, και η εκµετάλλευση των υπογείων
χώρων στάθµευσης του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου.
Το νέο κτίριο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών αναµένεται να
στεγάσει 3.225 άτοµα, καλύπτοντας τις προβλεπόµενες ανάγκες του
Υπουργείου µε ορίζοντα 50 ετών. Η συνολική επιφάνειά των υπέργειων
χώρων του κτιρίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 55.000 τ.µ.,
αντιστοιχεί στην κάλυψη του 30% της έκτασης του οικοπέδου, ενώ η
επιφάνεια του υπό διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου που θα
περιλαµβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις και πάρκο αναψυχής, ανέρχεται
σε 16.800 τ.µ. και αντιστοιχεί στην κάλυψη του 40% της έκτασης του
οικοπέδου. Επιπλέον, προβλέπεται η διαµόρφωση χώρων πρασίνου, η
επιφάνεια των οποίων αντιστοιχεί σε κάλυψη του 30% της έκτασης του
οικοπέδου. Τέλος, προβλέπονται ειδικοί χώροι, και συγκεκριµένα αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων για τις εκδηλώσεις του Υπουργείου αλλά και του
∆ήµου Χαλανδρίου, και παιδικός σταθµός για την κάλυψη των αναγκών
των παιδιών των υπαλλήλων του Υπουργείου και των δηµοτών του
∆ήµου.
Στο νέο κτίριο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών θα
µεταστεγασθούν όλες οι υπηρεσίες του, µε εξαίρεση τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και τη Γενική Γραµµατεία
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που έχουν ήδη στεγασθεί σε σύγχρονα
κτίρια µέσω του Προγράµµατος Στέγασης που διαχειρίζεται η ΚΕ∆ Α.Ε.
Η ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητές
του, για την αναβάθµιση των υποδοµών του, τη βελτίωση της
λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών του, τη
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόµενους
πολίτες, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό του
Υπουργείου, και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
συντήρησης και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων µε συνολικά
χαµηλότερο κόστος. Σηµαντικό είναι και το όφελος από την
εξοικονόµηση ενοικίων, δεδοµένου ότι σήµερα το Υπουργείο δαπανά το
ποσό των 10 εκατοµµυρίων Ευρώ ετησίως για τη µίσθωση ακινήτων, τα
οποία σε µεγάλο βαθµό δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας
σύγχρονων γραφειακών χώρων και χρήζουν αναβάθµισης.
Στόχος είναι να επιτευχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης
µακροχρόνια καλύτερη διαχείριση και συντήρηση του κτιρίου, µέσω του
ορισµού υψηλότερων προδιαγραφών λειτουργίας για τους χρήστες
(υπαλλήλους και πολίτες), όπως για παράδειγµα σωστή θέρµανση,
λειτουργικότητα, ασφάλεια, των οποίων η τήρηση θα αποτελεί στοιχείο
αξιολόγησης για την αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεχθεί
να τις προσφέρει.

Τοποθεσία

Αττική

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

02.08.2007

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την
ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

212 εκ. ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

30 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

4 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

26 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ασφαλείας σε 12 λιµένες
για την κάλυψη των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισµών
ασφάλειας

Κατηγορία

Λιµενικές υποδοµές

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ)

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την εγκατάσταση και λειτουργία
συστηµάτων ασφαλείας σε 12 λιµένες για την κάλυψη των διεθνών και
ευρωπαϊκών κανονισµών ασφάλειας αφορά στο σχεδιασµό, τη
χρηµατοδότηση, την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ασφαλείας
και την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, µε Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ).
Με δεδοµένη, την υποχρέωση συµµόρφωσης των λιµένων και των
λιµενικών εγκαταστάσεων µε την εθνική νοµοθεσία και τους νέους
ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισµούς, σκοπός της σύµπραξης αυτής, η
οποία αποτελεί άµεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, είναι η διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στις παραπάνω
λιµενικές εγκαταστάσεις µε τη λειτουργία συστηµάτων ασφαλείας που
ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της
σύµπραξης, η οποία θα είναι 8 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας
των συστηµάτων ασφαλείας, θα αναβαθµισθούν τα παρεχόµενα επίπεδα
ασφάλειας και θα επιτευχθεί ταχύτερη και αµεσότερη κινητοποίηση και
συντονισµός του µηχανισµού ασφαλείας των λιµένων σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης, µέσα από τον καθορισµό υψηλών προδιαγραφών
απόδοσης και διαθεσιµότητας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική
παράµετρο για την αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί. Η
επιλογή της συµβατικής περιόδου των οκτώ χρόνων έγινε µε στόχο τη
µείωση του κινδύνου που αναλαµβάνει ο ∆ηµόσιος Τοµέας όσον αφορά
αφενός στην πιθανότητα τροποποίησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς
νοµοθεσίας σχετικά µε τις απαιτήσεις ασφάλειας των λιµενικών
εγκαταστάσεων και αφετέρου στην απαξίωση των συστηµάτων ασφαλείας
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο αυτό.
Σηµειώνεται ότι η αστυνόµευση των λιµένων παραµένει στη δικαιοδοσία
του Λιµενικού Σώµατος.
Οι λιµένες, στους οποίους πρόκειται να εγκατασταθούν τα συστήµατα
ασφαλείας, είναι οι: Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου,
Καβάλας, Ηγουµενίτσας, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας και
Αλεξανδρούπολης.

Τοποθεσία

Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Καβάλα, Ηγουµενίτσα,
Κέρκυρα, Ελευσίνα, Λαύριο, Ραφήνα και Αλεξανδρούπολη

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή τεχνικού, νοµικού και χρηµατοοικονοµικού
συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών: 31.08.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

342 εκ. ευρώ

∆ιάρκεια Σύµβασης

10 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

8 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση 23 νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων
Νήσων

Κατηγορία

Παιδεία

Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας

Κα Ιωάννα Κουρή
Τηλέφωνο: 210 5272388
Fax: 210 5248097
Email: kouri@osk.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης αυτής είναι η κατασκευή και τεχνική
διαχείριση (συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα) 23 νέων σχολικών
µονάδων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Η σύµπραξη αυτή είναι η τρίτη που εγκρίνεται για την υλοποίηση
σχολικών κτιρίων και εξυπηρετεί όπως και οι προηγούµενες, τους
στρατηγικούς στόχους του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την
εξάλειψη της διπλοβάρδιας σε όλη την Ελλάδα, την αντικατάσταση των
µισθωµένων σχολείων µε νέα δηµόσια κτίρια και την αναβάθµιση
σχολικών µονάδων που ήδη λειτουργούν. Οι ιδιωτικοί φορείς - ανάδοχοι
του έργου θα αναλάβουν την κατασκευή και τη χρηµατοδότηση του
έργου, καθώς και την τεχνική διαχείριση (συντήρηση, φύλαξη,
καθαριότητα) των σχολείων µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας για
µία χρονική περίοδο 25 ετών. Η αποπληρωµή των ιδιωτικών φορέων θα
γίνεται από τον ΟΣΚ µε ετήσιες πληρωµές µετά την έναρξη της
λειτουργίας των σχολείων. Το ύψος των πληρωµών θα εξαρτάται από την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης, µε βάση
συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των προτέρων.
Επισηµαίνεται ότι ο σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά
στα συγκεκριµένα σχολεία καθώς και το εκπαιδευτικό τους έργο θα
πραγµατοποιείται, αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Η σύµπραξη αυτή για την υλοποίηση των νέων σχολικών µονάδων έρχεται
να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τις προηγούµενες µε στόχο να
µειώσει τον απαιτούµενο χρόνο ολοκλήρωσης του συνολικού στρατηγικού
σχεδιασµού του ΟΣΚ.

Τοποθεσία
Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή χρηµατοοικονοµικού, τεχνικού και νοµικού
συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών: 26.07.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

63 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

23 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήµατος ''∆όµπολη'' για τη
στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Ηπείρου

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την ανακατασκευή του κτιριακού
συγκροτήµατος ''∆όµπολη'' στην πόλη των Ιωαννίνων για τη στέγαση των
υπηρεσιών
της
Περιφέρειας
Ηπείρου
αφορά
στη
µελέτη,
τη
χρηµατοδότηση, την ανακατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση
και ασφάλιση της εγκαταλειµµένης πτέρυγάς του, µε Αναθέτουσα Αρχή
την Περιφέρεια Ηπείρου.
Στο νέο κτίριο θα στεγασθούν 16 Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και
συνολικά 350 άτοµα. Μέχρι σήµερα, οι 14 από αυτές τις Υπηρεσίες
στεγάζονται σε µισθωµένα κτίρια, διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία της
πόλης των Ιωαννίνων, τα οποία έχουν κατασκευασθεί για άλλες χρήσεις
και δεν πληρούν τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών αυτών.
Η προτεινόµενη σύµπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών
στόχων της Περιφέρειας Ηπείρου για την επίλυση του οξύτατου
στεγαστικού προβλήµατος των υπηρεσιών της και την αντικατάσταση των
µισθωµένων κτιρίων της µε κτίριο, το οποίο θα έχει κατασκευαστεί για τη
συγκεκριµένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούµενες
προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Παράλληλα, καθ' όλη τη
διάρκεια της σύµπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της
λειτουργίας του ∆ιοικητηρίου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και
συντήρηση των υποδοµών, µέσα από τον καθορισµό υψηλών
προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα
αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα που
θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή χρηµατοοικονοµικού και τεχνικού
συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών: 5.11.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

16 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

26 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

1 έτος

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κορίνθου

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου (ΝΑΚ) αφορά στη µελέτη, τη
χρηµατοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και
ασφάλιση των κτιριακών υποδοµών, µε Αναθέτουσα Αρχή τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κορίνθου.
Το νέο ∆ιοικητήριο θα καλύψει τις ανάγκες όλων των ∆ιευθύνσεων της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορίνθου, στεγάζοντας το σύνολο του
προσωπικού που υπηρετεί στη ΝΑΚ και που σήµερα στεγάζεται
αποκλειστικά σε µισθωµένα κτίρια. Το νέο κτίριο θα κατασκευασθεί σε
περιοχή εκτός του κέντρου της πόλης της Κορίνθου. Έτσι, αφενός θα
εξασφαλισθεί η εύκολη πρόσβαση σε αυτό και αφετέρου θα
αποσυµφορηθεί το κέντρο της πόλης.
Η προτεινόµενη σύµπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών
στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίλυση του οξύτατου
στεγαστικού προβλήµατος των υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κορίνθου και την αντικατάσταση των µισθωµένων κτιρίων της µε κτίριο,
το οποίο θα έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριµένη χρήση και θα
ικανοποιεί όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και
λειτουργίας. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, η οποία θα
είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του ∆ιοικητηρίου, θα
επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών, µέσα από
τον καθορισµό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας,
καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή
του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Κόρινθος

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων
Σύµπραξης

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου σε συνεργασία µε το Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης.

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

19 εκ. ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

26 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

1 έτος

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

Τεχνικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε., Λ∆Κ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ

Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

PPP SOLUTIONS LTD, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Τρικάλων

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων (ΝΑΤ) αφορά στη µελέτη, την
κατασκευή, τη χρηµατοδότηση, τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση
των κτιριακών υποδοµών, µε Αναθέτουσα Αρχή τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Τρικάλων.
Το νέο ∆ιοικητήριο θα στεγάσει τις ανάγκες όλων των ∆ιευθύνσεων της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, στεγάζοντας το σύνολο του
προσωπικού που υπηρετεί στην ΝΑΤ, το οποίο ανέρχεται σε 534 άτοµα.
Μέχρι σήµερα, η ΝΑΤ για τη στέγασή της µισθώνει κτίρια που είναι
διάσπαρτα στην πόλη των Τρικάλων.
Η προτεινόµενη σύµπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών
στόχων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων για την επίλυση του
οξύτατου στεγαστικού προβλήµατος των υπηρεσιών της και την
αντικατάσταση των µισθωµένων κτιρίων της µε κτίριο, τα οποίο θα έχει
κατασκευαστεί για τη συγκεκριµένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις
απαιτούµενες
προδιαγραφές
κατασκευής
αλλά
και
λειτουργίας.
Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, η οποία θα είναι 25
χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του ∆ιοικητηρίου, θα επιτευχθεί
καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών, µέσα από τον
καθορισµό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η
τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του
Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Τρίκαλα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων
Σύµπραξης

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου σε συνεργασία µε το Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης.

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

19 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

26 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

1 έτος

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

Τεχνικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. , Λ∆Κ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ

Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος Αναθέτουσας
Αρχής

PPP SOLUTIONS LTD, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αχαΐας

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (ΝΑΑ) αφορά στη µελέτη, την
κατασκευή, τη χρηµατοδότηση, τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση
των κτιριακών υποδοµών, µε Αναθέτουσα Αρχή τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αχαΐας.
Το νέο ∆ιοικητήριο θα στεγάσει τις ανάγκες όλων των ∆ιευθύνσεων της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, στεγάζοντας το µεγαλύτερο µέρος
του προσωπικού που υπηρετεί στην ΝΑΑ, το οποίο ανέρχεται σε περίπου
700 άτοµα. Μέχρι σήµερα, η ΝΑΑ για τη στέγασή της µισθώνει κτίρια που
είναι διάσπαρτα στο κέντρο και την περιφέρεια της Πάτρας.
Η προτεινόµενη σύµπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών
στόχων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την επίλυση του οξύτατου
στεγαστικού προβλήµατος των υπηρεσιών της ΝΑΑ και την
αντικατάσταση των µισθωµένων κτιρίων της µε κτίριο, τα οποίο θα έχει
κατασκευαστεί για τη συγκεκριµένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις
απαιτούµενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας.
Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, η οποία θα είναι 25
χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του ∆ιοικητηρίου, θα επιτευχθεί
καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών, µέσα από τον
καθορισµό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η
τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του
Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Πάτρα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

30 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

26 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

1 έτος

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Φθιώτιδας

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την ανέγερση κτιρίου ∆ιοικητηρίου για
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας αφορά στη µελέτη, την
κατασκευή, τη χρηµατοδότηση, τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση
των κτιριακών υποδοµών, µε Αναθέτουσα Αρχή τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.
Το νέο ∆ιοικητήριο θα στεγάσει τις ανάγκες ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΣ) και της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας (ΝΑΦ), οι οποίες σήµερα στεγάζονται σε
διασκορπισµένα ενοικιαζόµενα κτίρια.
Η προτεινόµενη σύµπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών
στόχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του οξύτατου
στεγαστικού προβλήµατος των υπηρεσιών τόσο της ΝΑΦ, όσο και της ΠΣΣ
και την αντικατάσταση των µισθωµένων κτιρίων τους µε κτίριο, τα οποίο
θα έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριµένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες
τις απαιτούµενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας.
Παράλληλα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, η οποία θα είναι 25
χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του ∆ιοικητηρίου, θα επιτευχθεί
καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών, µέσα από τον
καθορισµό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η
τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του
Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Φθιώτιδα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

28 εκ. ευρώ ( + 20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

27 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση 11 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής
Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.)

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου Α.Ε. (ΚΕ∆)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης - Ελληνική Αστυνοµία

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την υλοποίηση έντεκα (11) νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας αφορά στη µελέτη,
την κατασκευή, τη χρηµατοδότηση, τη συντήρηση και την ολοκληρωµένη
τεχνική υποστήριξη των κτιριακών τους υποδοµών.
Οι κτιριακές αυτές υποδοµές είναι πέντε (5) Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις
[Πειραιώς, Ηµαθίας (Βέροια), Αιτωλίας (Μεσολόγγι), Λευκάδας και
Κεφαλλονιάς (Αργοστόλι)] και έξι (6) Αστυνοµικά Τµήµατα (Αστυνοµικό
Τµήµα και Τµήµα Ασφαλείας Αναλήψεως και Τµήµα Αλλοδαπών Αν.
Θεσσαλονίκης, Αστυνοµικό Τµήµα, Τµήµα Ασφαλείας, Τµήµα Τροχαίας και
Τουριστική Αστυνοµία Πλ. ∆ηµοκρατίας Ν. Θεσσαλονίκης, Αστυνοµικό
Τµήµα και Τµήµα Ασφαλείας Ευόσµου και Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών
∆υτικής Θεσσαλονίκης, Αστυνοµικό Τµήµα και Τµήµα Τροχαίας
Ναυπάκτου, Αστυνοµικό Τµήµα Σαπών, και Αστυνοµικό Τµήµα, Τµήµα
Ασφαλείας και Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών Αν. Θεσσαλονίκης).
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου Α.Ε.
(ΚΕ∆), η οποία έχει αναλάβει µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης
να ενεργήσει εκ µέρους της Ελληνικής Αστυνοµίας για την υλοποίηση της
σύµπραξης αυτής.
Η αποπληρωµή των ιδιωτικών φορέων θα γίνεται από την ΚΕ∆ µε ετήσιες
πληρωµές µετά την έναρξη της λειτουργίας των κτιριακών υποδοµών. Η
σύµπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης για την επίλυση του στεγαστικού
προβλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, την αναβάθµιση των
εγκαταστάσεών της και την αντικατάσταση προβληµατικών µισθωµένων
κτιρίων, συµβάλλοντας στη µείωση του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης των
κτιριακών εγκαταστάσεών της. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της
σύµπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας
των εγκαταστάσεων, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση
των υποδοµών που θα κατασκευασθούν, µέσα από τον καθορισµό υψηλών
προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα
αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα που
θα επιλεγεί.

Τοποθεσία

Πειραιάς, Ηµαθία (Βέροια), Αιτωλία (Μεσολόγγι), Λευκάδα, Κεφαλλονιά
(Αργοστόλι), Θεσσαλονίκη, Εύοσµος, Ναύπακτος, Σάπες

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η διαδικασία επιλογής του Τεχνικού Συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

124 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

23 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης

Κατηγορία

Υγεία

Αναθέτουσα Αρχή

∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (∆ΕΠΑΝΟΜ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την υλοποίηση του Παιδιατρικού
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης αφορά στη µελέτη, τη χρηµατοδότηση, την
κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (καθαριότητα,
ιµατισµός, διαχείριση απορριµµάτων και νοσοκοµειακών αποβλήτων,
σίτιση) και φύλαξη του κτιρίου, καθώς και την παροχή του απαραίτητου
ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένης της
αντικατάστασης και συντήρησής του, µε Αναθέτουσα Αρχή τη ∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε. Το Νοσοκοµείο αυτό θα έχει δυναµικότητα έως και 400 κλίνες και
αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης νοσοκοµειακής περίθαλψης σε παιδιά
ηλικίας µέχρι 14 ετών.
Επισηµαίνεται ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Παιδιατρικού
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης θα είναι πλήρως ενταγµένο στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και θα παραµείνει στο ∆ηµόσιο, όπως άλλωστε και η
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.
Η ανέγερση του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο
στρατηγικό σχεδιασµό του Υπουργείου Υγείας, δεδοµένης της έλλειψης
εξειδικευµένου νοσοκοµείου παίδων στη Βόρεια Ελλάδα. Θεωρείται
επιβεβληµένο έργο, το οποίο θα συµβάλλει αποφασιστικά στην εξάλειψη
του φαινοµένου της µετακοµιδής των επειγόντων περιστατικών στην
Αθήνα, γεγονός το οποίο, πέρα από το οικονοµικό κόστος, ενέχει
κινδύνους για την υγεία των ασθενών. Επιπλέον, η λειτουργία του νέου
Παιδιατρικού Νοσοκοµείου αναµένεται να αποσυµφορήσει τα Γενικά
Νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης που διαθέτουν παιδιατρικές κλινικές.
Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, η οποία θα είναι 27
χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκοµείου, θα επιτευχθεί
καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών, µέσα από τον
καθορισµό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης, διαθεσιµότητας και
λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράµετρο για την
αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.
Η εγκριθείσα σύµπραξη εντάσσεται σε µία σειρά έργων Σ∆ΙΤ που θα
υλοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας προκειµένου - χωρίς να
σταµατήσει ή να περιοριστεί η υλοποίηση νοσοκοµειακών µονάδων και µε
την έως σήµερα µορφή προκήρυξής τους - να επιτευχθεί η υλοποίηση
των στόχων του Υπουργείου Υγείας σε συντοµότερο χρονικό ορίζοντα.

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

324 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των
υποδοµών)

∆ιάρκεια Σύµβασης

30 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

3 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

27 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του νέου Ογκολογικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης

Κατηγορία

Υγεία

Αναθέτουσα Αρχή

∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (∆ΕΠΑΝΟΜ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την υλοποίηση του νέου Ογκολογικού
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης αφορά στη µελέτη, τη χρηµατοδότηση, την
κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (καθαριότητα,
ιµατισµός, διαχείριση απορριµµάτων και νοσοκοµειακών αποβλήτων,
σίτιση), ασφάλιση και φύλαξη του κτιρίου, καθώς και την παροχή του
απαραίτητου
ιατρικού
και
ξενοδοχειακού
εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, µε
Αναθέτουσα Αρχή τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Το Νοσοκοµείο αυτό θα έχει
δυναµικότητα έως και 400 κλίνες, ενώ θα σχεδιασθεί και θα ανεγερθεί µε
προδιαγραφές αντίστοιχες µε άλλα σύγχρονα ογκολογικά κέντρα του
εξωτερικού.
Επισηµαίνεται ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νέου
Ογκολογικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης θα είναι πλήρως ενταγµένο στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και θα παραµείνει στο ∆ηµόσιο, όπως άλλωστε και
η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.
Η ανέγερση του νέου κτιρίου του Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασµό του Υπουργείου
Υγείας. Θεωρείται επιβεβληµένο έργο, το οποίο θα συµβάλλει
αποφασιστικά στη βελτίωση της κάλυψης των ιατρικών και νοσηλευτικών
αναγκών των ογκολογικών περιστατικών στη Θεσσαλονίκη και στη
Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Παράλληλα µε το Νοσοκοµείο, θα
λειτουργήσει και ερευνητικό κέντρο, µε κύριο αντικείµενο την
αντικαρκινική έρευνα. Στο νέο Νοσοκοµείο θα µεταφερθεί το Θεαγένειο
Νοσοκοµείο και τα υπόλοιπα ογκολογικά περιστατικά των άλλων
νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης, επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο αυτό την
αποσυµφόρησή τους. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, η
οποία θα είναι 27 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του
Νοσοκοµείου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των
υποδοµών, µέσα από τον καθορισµό υψηλών προδιαγραφών
συντήρησης, διαθεσιµότητας και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα
αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα
που θα επιλεγεί.
Η εγκριθείσα σύµπραξη εντάσσεται σε µία σειρά έργων Σ∆ΙΤ που θα
υλοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας προκειµένου - χωρίς να
σταµατήσει ή να περιοριστεί η υλοποίηση νοσοκοµειακών µονάδων και µε
την έως σήµερα µορφή προκήρυξής τους - να επιτευχθεί η υλοποίηση
των στόχων του Υπουργείου Υγείας σε συντοµότερο χρονικό ορίζοντα.

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

330 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των
υποδοµών)

∆ιάρκεια Σύµβασης

30 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

3 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

27 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Πρέβεζας

Κατηγορία

Υγεία

Αναθέτουσα Αρχή

∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (∆ΕΠΑΝΟΜ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την υλοποίηση του νέου κτιρίου του
Γενικού Νοσοκοµείου Πρέβεζας αφορά στη µελέτη, τη χρηµατοδότηση,
την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (καθαριότητα,
ιµατισµός, διαχείριση απορριµµάτων και νοσοκοµειακών αποβλήτων,
διαχείριση χώρων στάθµευσης, σίτιση), ασφάλιση και φύλαξη του
κτιρίου, καθώς και την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης
και συντήρησής του, µε Αναθέτουσα Αρχή τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Το νέο αυτό
Νοσοκοµείο θα έχει δυναµικότητα 164 κλινών και θα αντικαταστήσει το
υφιστάµενο κτίριο του Γενικού Νοσοκοµείου Πρέβεζας, το οποίο
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα λόγω παλαιότητας και έλλειψης
επαρκών χώρων για την παροχή σύγχρονης νοσοκοµειακής περίθαλψης.
Επισηµαίνεται ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νέου Γενικού
Νοσοκοµείου Πρέβεζας θα είναι πλήρως ενταγµένο στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και θα παραµείνει στο ∆ηµόσιο, όπως άλλωστε και η ∆ιοίκηση του
Νοσοκοµείου.
Η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πρέβεζας
εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασµό του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, η οποία
θα είναι 27 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκοµείου, θα
επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών, µέσα
από τον καθορισµό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης, διαθεσιµότητας
και λειτουργίας, η τήρηση των οποίων θα αποτελεί βασική παράµετρο για
την αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί. Η εγκριθείσα
σύµπραξη εντάσσεται σε µία σειρά έργων Σ∆ΙΤ που θα υλοποιηθούν από
το Υπουργείο Υγείας προκειµένου - χωρίς να σταµατήσει ή να περιοριστεί
η υλοποίηση νοσοκοµειακών µονάδων και µε την έως σήµερα µορφή
προκήρυξής τους - να επιτευχθεί η υλοποίηση των στόχων του σε
συντοµότερο χρονικό ορίζοντα.

Τοποθεσία

Πρέβεζα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

01.03.2007

Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή χρηµατοοικονοµικού, τεχνικού και
νοµικού συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών: 12.09.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

109 εκ. ευρώ ( +20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

30 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

3 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

27 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Κατασκευή και συντήρηση 31 νέων σχολικών υποδοµών στην
Κεντρική Μακεδονία

Κατηγορία

Παιδεία

Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας

κα Ιωάννα Κουρή
Τηλέφωνο: 210 5272388
Fax: 210 5248097
Email: kouri@osk.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης αυτής είναι η κατασκευή και τεχνική
διαχείριση (συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα) 31 νέων σχολικών
µονάδων στην Κεντρική Μακεδονία.
Η σύµπραξη αυτή είναι η δεύτερη που εγκρίνεται για την υλοποίηση
σχολικών κτιρίων και εξυπηρετεί όπως και η πρώτη, η οποία αφορούσε
στην κατασκευή και συντήρηση 27 σχολικών µονάδων στην Αττική, τους
στρατηγικούς στόχους του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την
εξάλειψη της διπλοβάρδιας σε όλη την Ελλάδα, την αντικατάσταση των
µισθωµένων σχολείων µε νέα δηµόσια κτίρια και την αναβάθµιση
σχολικών µονάδων που ήδη λειτουργούν.
Το έργο της κατασκευής των σχολείων αυτών θα προκηρυχθεί σε δυο
διαγωνισµούς. Οι ιδιωτικοί φορείς - ανάδοχοι των δύο έργων θα
αναλάβουν την κατασκευή και τη χρηµατοδότηση των σχολείων, καθώς
και τη συντήρησή τους µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας για µία
χρονική περίοδο 25 ετών. Η αποπληρωµή των ιδιωτικών φορέων θα
γίνεται από τον ΟΣΚ µε ετήσιες πληρωµές µετά την έναρξη της
λειτουργίας των σχολείων. Το ύψος των πληρωµών θα εξαρτάται από την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης, µε βάση
συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των προτέρων.
Επισηµαίνεται ότι ο σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά
στα συγκεκριµένα σχολεία καθώς και το εκπαιδευτικό τους έργο θα
πραγµατοποιείται, αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Οι δύο αυτές συµπράξεις για την υλοποίηση νέων σχολικών µονάδων
έρχονται να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε στόχο να µειώσουν τον
απαιτούµενο
χρόνο
ολοκλήρωσης
του
συνολικού
στρατηγικού
σχεδιασµού του ΟΣΚ.
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το δηµόσιο θα καθορισθεί
από τους διαγωνισµούς για την ανάθεση των Συµβάσεων Σύµπραξης.

Τοποθεσία

Περιφέρεια Μακεδονίας

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

06.09.2006

Status Έργου

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η διαδικασία επιλογής του Συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

116 εκ. ευρώ (+ 20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

23 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Κατασκευή και συντήρηση νέων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου

Κατηγορία

Παιδεία

Αναθέτουσα Αρχή

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας

κα Ελένη Πιντέλα / κος Γιώργος Γαλάνης
Τηλέφωνο: 2710 372121 / 210 5272552
Fax: 2710 230005 / 210 5225183
Email: pintela@uop.gr / anaptixi@osk.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την υλοποίηση κτιριακών υποδοµών
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου αφορά στη µελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση και ασφάλιση έξι νέων κτιριακών υποδοµών
(κτιρίων ∆ιοίκησης και Σχολών) σε πέντε πόλεις της Πελοποννήσου.
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στεγάζονται προσωρινά σε
κτίρια που έχουν προσφερθεί από τις τοπικές κοινωνίες και έχουν
ανακαινισθεί µε χορηγική υποστήριξη. Από τη συνεχή εξέλιξη των
Σχολών και των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, αλλά και
από τη σταθερή προτίµηση των υποψήφιων φοιτητών, έχει διαπιστωθεί
ότι θα πρέπει άµεσα να αυξηθούν οι κτιριακές υποδοµές του
Πανεπιστηµίου, ώστε να στεγασθούν τόσο οι υπάρχουσες ανάγκες,
αλλά και να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσµες µελλοντικές ανάγκες.
Επιπλέον, η ύπαρξη σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τις
σχολές αλλά και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου θα
συµβάλει στην παραγωγή του επιστηµονικού έργου σε όλα τα µέλη της
πανεπιστηµιακής κοινότητας, αλλά και θα συµβάλει στην πολιτιστική,
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο Ιδιωτικός Φορέας που θα επιλεγεί για την υλοποίηση αυτού του
έργου θα αναλάβει την κατασκευή και τη χρηµατοδότησή του, καθώς
και τη συντήρηση αυτών των νέων κτιριακών υποδοµών του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια
ποιότητας για µία χρονική περίοδο 25 ετών, µετά από την ολοκλήρωση
της κατασκευής των κτιρίων. Η αποπληρωµή του Ιδιώτη θα γίνεται από
τη ∆ιοίκηση του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε ετήσιες πληρωµές
µετά την έναρξη της λειτουργίας των υποδοµών. Το ύψος των
πληρωµών θα εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης, µε βάση συγκεκριµένα
κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των προτέρων. Επισηµαίνεται
ότι ο σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής, του ερευνητικού και
εκπαιδευτικού έργου θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά από το
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το ∆ηµόσιο θα
καθορισθεί από το διαγωνισµό για την ανάθεση της σύµβασης
σύµπραξης.

Τοποθεσία

Τρίπολη, Καλαµάτα, Κόρινθος, Ναύπλιο και Σπάρτη

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

06.09.2006

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου σε συνεργασία µε το Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης.

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

84 εκ. ευρώ (+ 20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας

23 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Έργου
Τεχνικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

W.S.ATKINS INTERNATIONAL Ltd

Νοµικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ.&Π. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ - ASHURST (Υπεργολάβοι)

Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος Αναθέτουσας
Αρχής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. - GRANT THORNTON
CONSULTING A.E. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - GRANT
THORNTON UK LLP

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Κατασκευή και συντήρηση δύο (2) νέων ∆ικαστικών Μεγάρων

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Θέµις Κατασκευαστική Α.Ε.

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
Στοιχεία Επικοινωνίας

κος Ελευθερίου Ελευθέριος
Τηλέφωνο: 210 3645049
Fax: 210 3620827
Email: eleftlaw@otenet.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης αυτής είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση καθώς και εκµετάλλευση εµπορικών χώρων και
χώρων στάθµευσης του νέου ∆ικαστικού Μεγάρου Πατρών και του νέου
∆ικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης.
Στόχος του σχεδιασµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης είναι τα νέα
δικαστικά κτίρια να αποτελέσουν υπόδειγµα συγχρόνων σύνθετων
εγκαταστάσεων, βάσει διεθνών προδιαγραφών. Επιπλέον, µε την
υπαγωγή της προτεινόµενης σύµπραξης στις διατάξεις του Νόµου για τις
Συµπράξεις ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα αναµένεται να επιτευχθούν οι
στόχοι του στρατηγικού σχεδιασµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
καθιστώντας εφικτή την επιδιωκόµενη αναβάθµιση της ποιότητας
απονοµής της δικαιοσύνης σε συντοµότερο χρονικό ορίζοντα. Η
υλοποίηση των δύο νέων δικαστικών µεγάρων έχει τη σύµφωνη γνώµη
των τοπικών κοινωνιών και έχει τύχει θερµής αποδοχής από τους
χρήστες (δικηγορικοί σύλλογοι, δικαστές κλπ) στους οποίους
παρουσιάσθηκαν.
Επισηµαίνεται ότι η απονοµή της δικαιοσύνης δεν θα αποτελέσει
αντικείµενο της σύµπραξης, δεδοµένου ότι ανήκει αποκλειστικά στην
Ελληνική Πολιτεία.
Για τον τελικό υπολογισµό των πληρωµών διαθεσιµότητας που θα
καταβληθούν από το ∆ηµόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα
αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την
εκµετάλλευση των εµπορικών χώρων και των χώρων στάθµευσης των
∆ικαστικών Μεγάρων, τα οποία και θα µειώσουν το ύψος των πληρωµών
αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το ∆ηµόσιο θα
καθορισθεί από τους διαγωνισµούς για την ανάθεση του Έργου.

Τοποθεσία

Ηράκλειο και Πάτρα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

06.09.2006

Status Έργου

Υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή τεχνικού, νοµικού και
χρηµατοοικονοµικού συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 17.09.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

100 εκ. ευρώ (+ 20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

23 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Κατασκευή και συντήρηση τριών (3) νέων καταστηµάτων
κράτησης

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Θέµις Κατασκευαστική Α.Ε.

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
Στοιχεία Επικοινωνίας

κος Ελευθερίου Ελευθέριος
Τηλέφωνο: 210 3645049
Fax: 210 3620827
Email: eleftlaw@otenet.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης αυτής είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση, καθώς και εκµετάλλευση εµπορικών χώρων και
χώρων στάθµευσης, τριών καταστηµάτων κράτησης.
Η κατασκευή των καταστηµάτων κράτησης που περιλαµβάνονται στην
προτεινόµενη σύµπραξη εντάσσεται στο σχεδιασµό του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης. Με την υπαγωγή της προτεινόµενης σύµπραξης στις
διατάξεις του Νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα
δύναται να επιτευχθεί η υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, καθιστώντας εφικτή τη δηµιουργία καταστηµάτων κράτησης
σε συντοµότερο χρονικό ορίζοντα, µε αποσυµφόρηση ή και σταδιακή
κατάργηση των ήδη υπαρχόντων. Επισηµαίνεται ότι ο σχεδιασµός της
σωφρονιστικής πολιτικής αλλά και το σωφρονιστικό έργο δεν θα
αποτελέσουν αντικείµενο της σύµπραξης, δεδοµένου ότι ανήκουν
αποκλειστικά στην Ελληνική Πολιτεία.
Για τον τελικό υπολογισµό των πληρωµών διαθεσιµότητας που θα
καταβληθούν από το ∆ηµόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα
αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την
εκµετάλλευση των εµπορικών χώρων και των χώρων στάθµευσης των
Καταστηµάτων Κράτησης, τα οποία και θα µειώσουν το ύψος των
πληρωµών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το
∆ηµόσιο θα καθορισθεί από τους διαγωνισµούς για την ανάθεση του
Έργου.

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη, Βόλος και Κόρινθος

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

06.09.2006

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου σε συνεργασία µε το Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης.

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

198 εκ. ευρώ (+ 20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

23 έτη

Τεχνικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - COTEBA DEVELOPMENT (Υπεργολάβοι)

Νοµικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

Κ. ΠΑΠΑΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Υπεργολάβοι)

Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - KPMG CORPORATE FINANCE S.A.S

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Τεχνική διαχείριση τεσσάρων (4) κτιριακών εγκαταστάσεων της
Ελληνικής Αστυνοµίας

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Κτηµατική Εταιρία Του ∆ηµόσιου (ΚΕ∆)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης - Ελληνική Αστυνοµία
Στοιχεία Επικοινωνίας

κος Χατζηδάκης Στυλιανός
Τηλέφωνο: 210 6459700
Fax: 210 6440479
Email: sh112@ked.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο της σύµπραξης για την τεχνική διαχείριση τεσσάρων
κτιριακών συγκροτηµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας θα είναι η παροχή
υπηρεσιών για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και οικονοµικών στοιχείων των
κτιρίων, την υποστήριξη της λειτουργίας µέσα από την εφαρµογή
συστήµατος Building Management System, την ενεργειακή διαχείρισή τους
µε την επιβολή υποχρεωτικών ρητρών για την εξοικονόµηση δαπανών σε
συγκεκριµένα
ποσοστά,
την
τεχνολογική
αναβάθµιση
κρίσιµων
εγκαταστάσεων και τον καθαρισµό και την υγιεινή τους για µία χρονική
περίοδο 15 ετών. Με τη σύµπραξη αυτή επιδιώκεται η επίτευξη στόχων
ορθολογικής διαχείρισης και βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιµων
κεφαλαίων, µέσα από την υψηλή διαθεσιµότητα του εξοπλισµού και των
εγκαταστάσεων, τη δραστική µείωση των δαπανών για επισκευές και
αντικαταστάσεις, τη σηµαντική µείωση των ενεργειακών δαπανών, την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από το ∆ηµόσιο Τοµέα και την αναβάθµιση
του περιβάλλοντος εργασίας.

Τοποθεσία

Αττική

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

05.06.2006

Status Έργου

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
Συµβούλου σε εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η διαδικασία επιλογής του Τεχνικού Συµβούλου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

36 εκ. ευρώ

∆ιάρκεια Σύµβασης

15 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

Ν/Α

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

15 έτη

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Κατασκευή και συντήρηση επτά (7) νέων Πυροσβεστικών
Σταθµών

Κατηγορία

Στέγαση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή

Κτηµατική Εταιρία Του ∆ηµόσιου (ΚΕ∆)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης - Πυροσβεστικό Σώµα
Στοιχεία Επικοινωνίας

κος Χατζηδάκης Στυλιανός
Τηλέφωνο: 210 6459700
Fax: 210 6440479
Email: sh112@ked.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Το αντικείµενο αυτής της σύµπραξης αφορά στη µελέτη, την κατασκευή,
τη χρηµατοδότηση, τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση των
κτιριακών υποδοµών επτά νέων Πυροσβεστικών Σταθµών. Η σύµπραξη
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος του
Πυροσβεστικού Σώµατος και την αναβάθµιση των εγκαταστάσεών του,
συµβάλλοντας στη µείωση του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης των
κτιριακών εγκαταστάσεών του. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της
σύµπραξης, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των
υποδοµών που θα κατασκευασθούν, µέσα από τον καθορισµό υψηλών
προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα
αποτελεί βασική παράµετρο για την αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα
που θα επιλεγεί.
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το ∆ηµόσιο θα καθορισθεί
από τους διαγωνισµούς για την ανάθεση του Έργου.

Τοποθεσία

Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Λευκάδα, Γιαννιτσά, Μεσολόγγι, Γαργαλιάνοι
και Θεσσαλονίκη

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

05.06.2006

Status Έργου

Υποβολή προσφορών από υποψήφιους Ιδιωτικούς Φορείς Σύµπραξης σε
εξέλιξη

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης βρίσκεται σε
εξέλιξη. Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος: 01/10/2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

31,5 εκ. ευρώ ( + 20% κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

23 έτη

Τεχνικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

CURRIE & BROWN INTERNATIONAL LIMITED

Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - HYPOVEREINSBANK - LAMBERT SMITH HAMPTON

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

∆ηµιουργία ∆ιεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στο Κλειστό
Γυµναστήριο Π. Φαλήρου (Γήπεδο Tae Kwon Do)

Κατηγορία

Πολιτισµός

Αναθέτουσα Αρχή

Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακής Αξιοποίησης (Γ.Γ.Ο.Α.)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Πολιτισµού
Στοιχεία Επικοινωνίας

κα Μπούτσικα Αθανασία
Τηλέφωνο: 2106497052
Fax: 2106496610
Email: ggoa@ggoa.culture.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Αντικείµενο της σύµπραξης για τη δηµιουργία του ∆ιεθνούς Συνεδριακού
Κέντρου είναι η µελέτη, χρηµατοδότηση και ανακατασκευή (µετασκευή)
του Κλειστού Γυµναστηρίου στον Ολυµπιακό Πόλο Φαλήρου. Περαιτέρω,
ο Ιδιωτικός Φορέας που θα επιλεγεί, θα αναλάβει και την παροχή όλων
των αναγκαίων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης για 25
έτη από την έναρξη της λειτουργίας του. Η εκµετάλλευση και λειτουργία
του Συνεδριακού Κέντρου δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας
σύµπραξης. Οι διαδικασίες για την επιλογή του φορέα εκµετάλλευσης
(operator), θα εξελιχθεί παράλληλα µε τις διαδικασίες επιλογής Ιδιωτικού
Φορέα στο πλαίσιο της παρούσας σύµπραξης. Σε συνεργασία µε τον εν
λόγω φορέα εκµετάλλευσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίσει αναλυτικά
τις προδιαγραφές διαθεσιµότητας του ∆ιεθνούς Συνεδριακού Κέντρου, τις
οποίες και θα συµπεριλάβει στα τεύχη προκήρυξης της προτεινόµενης
σύµπραξης.
Το νέο Συνεδριακό Κέντρο θα έχει σύµφωνα µε την αρχική µελέτη
συνολική επιφάνεια 28.000 τ.µ. και θα φιλοξενεί και θα διεξάγει µεγάλες
διοργανώσεις. Η δηµιουργία του αποσκοπεί στην προσέλκυση επισκεπτών
υψηλού επιπέδου, τη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων µε ξένους
φορείς και οργανισµούς, την προβολή του επιστηµονικού έργου που
συντελείται στην Ελλάδα και εν τέλει στην τοποθέτηση της Αθήνας στον
παγκόσµιο χάρτη του συνεδριακού τουρισµού, µετά την επιτυχή
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων.
Η αποπληρωµή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί θα γίνεται µε
ετήσιες πληρωµές µετά την έναρξη της λειτουργίας του έργου. Το ύψος
των πληρωµών θα εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών συντήρησης, µε βάση τα κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν
εκ των προτέρων.

Τοποθεσία

Αθήνα

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

05.06.2006

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης

Λεπτοµέρειες Φάσης

Ο διαγωνισµός για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης βρίσκεται σε
εξέλιξη. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
1.10.2007

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

54 εκ. ευρώ (+20% κόστος ασφάλισης & βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

25 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

23 έτη

Τεχνικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

BUNG GMBH

Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

Σύµπραξη εταιρειών ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε. & ERNST&YOUNG LLP

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στοιχεία Έργου
Τίτλος Έργου

Κατασκευή, αναπαλαίωση και συντήρηση 27 σχολικών υποδοµών
στην Περιφέρεια Αττικής

Κατηγορία

Παιδεία

Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)

Εποπτεύον Υπουργείο

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας

κα Ιωάννα Κουρή
Τηλέφωνο: 2105272388
Fax: 2105248097
Email: kouri@osk.gr
Σύντοµη Περιγραφή

Για την υλοποίηση του έργου αυτού προβλέπεται να προκηρυχθούν δυο
διαγωνισµοί (ενδεικτικά 13 και 14 σχολεία αντίστοιχα). Οι ιδιωτικοί
φορείς - ανάδοχοι των δύο έργων θα αναλάβουν τη χρηµατοδότηση και
την κατασκευή αυτών των σχολείων, καθώς και τη συντήρησή τους µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας για µία χρονική περίοδο 25 ετών.
Η αποπληρωµή των ιδιωτικών φορέων θα γίνεται από τον ΟΣΚ µε ετήσιες
πληρωµές µετά την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων. Το ύψος των
πληρωµών θα εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
συντήρησης, µε βάση κριτήρια ποιότητας που θα ορισθούν εκ των
προτέρων. Επισηµαίνεται ότι ο σχεδιασµός της εκπαιδευτικής πολιτικής
που αφορά στα συγκεκριµένα σχολεία καθώς και το εκπαιδευτικό τους
έργο θα πραγµατοποιείται, όπως πάντα, αποκλειστικά από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το ∆ηµόσιο θα καθορισθεί
µετά από την ολοκλήρωση των διαγωνισµών για την ανάθεση των 2
συµβάσεων του Έργου.
Η σύµπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που, µεταξύ άλλων,
είναι η εξάλειψη της διπλοβάρδιας των σχολείων σε όλη την Ελλάδα, η
αντικατάσταση των µισθωµένων σχολείων µε νέα δηµόσια κτίρια και η
αναβάθµιση ήδη λειτουργουσών σχολικών µονάδων, και στοχεύει στη
µείωση του απαιτούµενου χρόνου ολοκλήρωσης των στόχων αυτών.

Τοποθεσία

Αττική

Ηµεροµηνία έγκρισης
έργου από ∆ΕΣ∆ΙΤ

14.04.2006

Status Έργου

Προετοιµασία τευχών διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης

Λεπτοµέρειες Φάσης

Η Αναθέτουσα Αρχή του έργου σε συνεργασία µε το Σύµβουλό της
προετοιµάζει τα τεύχη του διαγωνισµού για την επιλογή των Ιδιωτικών
Φορέων Σύµπραξης.

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός έργου

150 εκ. ευρώ (+ 20% κόστος ασφάλισης & βαριάς συντήρησης)

∆ιάρκεια Σύµβασης

27 έτη

Περίοδος Κατασκευής
Έργου

2 έτη

Περίοδος Λειτουργίας
Έργου

25 έτη

Τεχνικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

W.S. ATKINS INTERNATIONAL LTD

Νοµικός Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ.&Π. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ - ASHURST (Υπεργολάβοι)

Χρηµατοοικονοµικός
Σύµβουλος
Αναθέτουσας Αρχής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. - GRANT THORNTON CONSULTING
A.E. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - GRANT THORNTON UK LLP

ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΓΚΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ
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ÍÏÌÏÓ ÕÐ' ÁÑÉÈ. 3389
ÓõìðñÜîåéò Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:
ÊÅÖÁËÁÉÏ Á´
ÅÍÍÏÉÁ - ÐÅÄÉÏ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ
¢ñèñï 1
¸ííïéá óýìðñáîçò äçìüóéïõ êáé éäéùôéêïý ôïìÝá
1. ¸ííïéá ÓõìðñÜîåùí
Ãéá ôïõò óêïðïýò ôïõ íüìïõ áõôïý "Äçìüóéïé Öïñåßò"
íïïýíôáé ïé áêüëïõèïé:
(á) ôï Äçìüóéï,
(â) ïé ïñãáíéóìïß ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò,
(ã) ôá íïìéêÜ ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ,
(ä) ïé áíþíõìåò åôáéñåßåò ôùí ïðïßùí ôï óýíïëï ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ áíÞêåé óôïõò áíùôÝñù õðü (á) Ýùò (ã)
öïñåßò Þ óå Üëëç Þ Üëëåò áíþíõìåò åôáéñåßåò ðïõ õðÜãïíôáé óôçí ðáñïýóá ðåñßðôùóç.
2. Ïé áíùôÝñù Äçìüóéïé Öïñåßò ìðïñïýí óå ôïìåßò ôçò
áñìïäéüôçôÜò ôïõò íá óõíÜðôïõí Ýããñáöåò óõìâÜóåéò
óõíåñãáóßáò áðü åðá÷èÞ áéôßá ("ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò")
ìå íïìéêÜ ðñüóùðá ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá ("Éäéùôéêïß Öïñåßò") ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ êáé ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ("ÓõìðñÜîåéò Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá" Þ "ÓõìðñÜîåéò").
3. Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá
ÓõìâÜóåéò óôéò ïðïßåò óõìâÜëëïíôáé Äçìüóéïé Öïñåßò
ìå ôñßôïõò Þ êáé Éäéùôéêïß Öïñåßò ìå ôñßôïõò êáé áðïôåëïýí ðáñåðüìåíá óýìöùíá ÓõìâÜóåùí Óýìðñáîçò Þ óõíÜðôïíôáé óå åêôÝëåóç ÓõìâÜóåùí Óýìðñáîçò ("Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá"), õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ
áõôïý, åöüóïí óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 2 Þ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ ßäéïõ Üñèñïõ ãéá ôéò åí ëüãù ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò.
4. Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý
Óôéò ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò Þ ôá Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá
ôùí ðáñáãñÜöùí 2 êáé 3, ïé Éäéùôéêïß Öïñåßò óõìâÜëëïíôáé ìÝóù áíùíýìùí åôáéñåéþí åéäéêïý óêïðïý ðïõ óõíéóôþíôáé áðü áõôïýò áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò Óýìðñáîçò ("Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý") ðïõ
åäñåýïõí óôçí ÅëëÜäá êáé ëåéôïõñãïýí óýìöùíá ìå ôéò

äéáôÜîåéò ôïõ ê.í. 2190/1920. ÌÝôï÷ïé Åôáéñåßáò Åéäéêïý
Óêïðïý äýíáíôáé íá åßíáé ìüíï ïé Éäéùôéêïß Öïñåßò êáôÜ
ôçí Ýííïéá ôïõ íüìïõ áõôïý, êáèþò åðßóçò êáé ôñßôïé ðïõ
äýíáíôáé íá áðïêôÞóïõí ìåôï÷Ýò óýìöùíá ìå ôéò åéäéêÝò
ðñïâëÝøåéò ôïõ ßäéïõ íüìïõ, ôï êáôáóôáôéêü ôçò Åôáéñåßáò êáé ôõ÷üí åéäéêÝò ðñïâëÝøåéò ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò, åîáéñïõìÝíùí ôùí öïñÝùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ
ðáñüíôïò Üñèñïõ.
¢ñèñï 2
Ðåäßï åöáñìïãÞò
1. Ïé ÓõìðñÜîåéò ìðïñïýí íá õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò
ôïõ íüìïõ áõôïý, óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 4, åöüóïí ðëçñïýí óùñåõôéêÜ ôéò
êáôùôÝñù ðñïûðïèÝóåéò:
(á) Ý÷ïõí ùò áíôéêåßìåíï ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ êáé ôçí
ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ðïõ áíÞêïõí óôçí áñìïäéüôçôá ôùí
Äçìüóéùí ÖïñÝùí ìå âÜóç äéÜôáîç íüìïõ Þ óýìâáóç Þ
ôï êáôáóôáôéêü ôïõò,
(â) ðñïâëÝðïõí üôé ïé Éäéùôéêïß Öïñåßò, Ýíáíôé áíôáëëÜãìáôïò ðïõ êáôáâÜëëåôáé åöÜðáî Þ ôìçìáôéêÜ áðü
ôïõò Äçìüóéïõò Öïñåßò Þ ôïõò ôåëéêïýò ÷ñÞóôåò ôùí Ýñãùí Þ õðçñåóéþí áõôþí, áíáëáìâÜíïõí ïõóéþäåò ìÝñïò
ôùí êéíäýíùí ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôç ÷ñçìáôïäüôçóç, ôçí
êáôáóêåõÞ, ôç äéáèåóéìüôçôá Þ ôç æÞôçóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìðñáîçò êáé ôùí óõíáöþí êéíäýíùí üðùò, åíäåéêôéêÜ, ôï äéá÷åéñéóôéêü êáé ôïí ôå÷íéêü êßíäõíï,
(ã) ðñïâëÝðïõí üôé ç ÷ñçìáôïäüôçóç, åí üëù Þ åí ìÝñåé,
ôçò êáôáóêåõÞò ôùí Ýñãùí Þ ôçò ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí
èá ãßíåé ìå êåöÜëáéá êáé ðüñïõò ðïõ åîáóöáëßæïõí ïé
Éäéùôéêïß Öïñåßò êáé
(ä) ôï óõíïëéêü óõìâáôéêü ðñïûðïëïãéæüìåíï êüóôïò
ôçò õëïðïßçóçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìðñáîçò äåí
õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí äéáêïóßùí åêáôïììõñßùí åõñþ
÷ùñßò óõíõðïëïãéóìü ôïõ áíáëïãïýíôïò Öüñïõ ÐñïóôéèÝìåíçò Áîßáò.
2. Ìå ïìüöùíç áðüöáóç ôçò ÄéõðïõñãéêÞò ÅðéôñïðÞò
ôùí ÓõìðñÜîåùí Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá ôïõ Üñèñïõ 3 åßíáé äõíáôÞ, óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò, ç õðáãùãÞ ÓõìðñÜîåùí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý ÷ùñßò
íá óõíôñÝ÷åé ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò
ôùí åäáößùí (â) Ýùò êáé (ä) ôçò ðáñáãñÜöïõ 1.
3. Äåí ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí áíôéêåßìåíï Óýìðñáîçò ïé äñáóôçñéüôçôåò ðïõ êáôÜ ôï Óýíôáãìá áíÞêïõí
Üìåóá êáé áðïêëåéóôéêÜ óôï ÊñÜôïò êáé éäßùò ç åèíéêÞ

3510

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

Üìõíá, ç áóôõíüìåõóç, ç áðïíïìÞ ôçò äéêáéïóýíçò êáé ç
åêôÝëåóç ôùí ðïéíþí ðïõ åðéâÜëëïíôáé áðü ôá áñìüäéá
äéêáóôÞñéá.
ÊÅÖÁËÁÉÏ Â´
ÄÉÕÐÏÕÑÃÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÊÁÉ ÅÉÄÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ
ÓÕÌÐÑÁÎÅÙÍ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÊÁÉ ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÔÏÌÅÁ
¢ñèñï 3
ÄéõðïõñãéêÞ ÅðéôñïðÞ
ÓõíéóôÜôáé ÄéõðïõñãéêÞ ÅðéôñïðÞ ÓõìðñÜîåùí Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá ("Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô."). Ç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô.
áðïôåëåßôáé áðü ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ôïí Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò êáé ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ùò ôáêôéêÜ ìÝëç êáé ôïí Õðïõñãü Þ ôïõò Õðïõñãïýò ðïõ åðïðôåýïõí
êáèÝíá áðü ôïõò Äçìüóéïõò Öïñåßò, ïé ïðïßïé ðñïâëÝðåôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôç Óýìðñáîç Þ êáé íá óõìâëçèïýí
óôç Óýìâáóç Óýìðñáîçò Þ êáé óôá Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá, ùò Ýêôáêôá ìÝëç. Ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ðñïåäñåýåé ôçò Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô., åðïðôåýåé ôï Ýñãï
ôçò êáé Ý÷åé ôçí åõèýíç ôçò õðïâïëÞò ôùí ó÷åôéêþí åéóçãÞóåùí ðñïò áõôÞ. Ç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. áðïöáóßæåé êáôüðéí åéóçãÞóåùí ôçò ÅéäéêÞò Ãñáììáôåßáò ÓõìðñÜîåùí Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá, óýìöùíá ìå ôá åéäéêþò ðñïâëåðüìåíá óôá åäÜöéá (áá) Ýùò (óôóô) ôçò ðáñáãñÜöïõ
2 ôïõ Üñèñïõ 4.
Ç ëåéôïõñãßá ôçò Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ í.1558/1985 (ÖÅÊ 137 Á´). Ç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. åîåéäéêåýåé
ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí êáé ôçí
ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ìå ôç óõììåôï÷Þ éäéùôéêþí êåöáëáßùí.
Ìå áðïöÜóåéò ôçò ç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô.:
(á) åãêñßíåé ôçí õðáãùãÞ ÓõìðñÜîåùí óôéò äéáôÜîåéò
ôïõ íüìïõ áõôïý Þ áíáêáëåß ôÝôïéåò åãêñßóåéò, óýìöùíá
ìå ôçí ðáñÜãñáöï 3 ôïõ Üñèñïõ 5,
(â) áðïöáóßæåé ôçí Ýíôáîç óôï Ðñüãñáììá Äçìïóßùí
Åðåíäýóåùí ôïõ êáôáâëçôÝïõ óôïõò Éäéùôéêïýò Öïñåßò
óõìâáôéêïý áíôáëëÜãìáôïò,
(ã) áðïöáóßæåé ãéá ôç óõììåôï÷Þ Þ ìç ôïõ Äçìïóßïõ óôç
÷ñçìáôïäüôçóç ôçò êáôáóêåõÞò ôùí Ýñãùí Þ ôçò ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí ðïõ áðïôåëïýí ôï áíôéêåßìåíï ôçò Óýìðñáîçò,
(ä) ëáìâÜíåé êÜèå Üëëç óõíáöÞ áðüöáóç.
¢ñèñï 4
ÅéäéêÞ Ãñáììáôåßá
1. Óýóôáóç êáé áñìïäéüôçôåò
Óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óõíéóôÜôáé
ÅéäéêÞ Ãñáììáôåßá ÓõìðñÜîåùí Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý
ÔïìÝá ("Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.") ìå óêïðü ôçí åðéêïõñßá ôçò
Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. êáé ôùí Äçìüóéùí ÖïñÝùí. ¸ñãï ôçò
Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. åßíáé:
(á) ï åíôïðéóìüò ôùí Ýñãùí Þ õðçñåóéþí ðïõ ìðïñïýí
íá åêôåëåóèïýí Þ íá ðáñáó÷åèïýí ìÝóù ÓõìðñÜîåùí êáé
íá õðá÷èïýí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý óýìöùíá ìå
ôçí ðáñÜãñáöï 2,
(â) ç åí ãÝíåé ðñïþèçóç ôçò åêôÝëåóçò Ýñãùí Þ ôçò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ìÝóù ôïõ èåóìïý ôùí ÓõìðñÜîåùí,
(ã) ç äéåõêüëõíóç êáé õðïóôÞñéîç ôùí Äçìüóéùí ÖïñÝùí óôá ðëáßóéá ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò, üðùò áõôÝò
ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 8 ôïõ ðáñüíôïò, ãéá ôçí åðéëïãÞ ôùí
Éäéùôéêþí ÖïñÝùí ðïõ èá áíáëÜâïõí ôçí åêôÝëåóç ôùí

Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôá ðëáßóéá ÓõìðñÜîåùí,
(ä) ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò õëïðïßçóçò ôùí ÓõìâÜóåùí
Óýìðñáîçò êáé ôùí Ðáñåðüìåíùí Óõìöþíùí, ç ôáêôéêÞ
åíçìÝñùóç ôçò Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. êáé ç åðåîåñãáóßá êáé õðïâïëÞ åéóçãÞóåùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôõ÷üí ðñïâëçìÜôùí
êáé
(å) ç óýíôáîç åôÞóéáò Ýêèåóçò êáé ç ðáñïõóßáóÞ ôçò
óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò.
2. ÃåíéêÝò áñìïäéüôçôåò Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.
Ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôùí óêïðþí ôçò, ç Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.
ìðïñåß:
(á) íá æçôÜ êáé íá ëáìâÜíåé óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå Ýñãá Þ
õðçñåóßåò ôçí åêôÝëåóç Þ ðáñï÷Þ ôùí ïðïßùí ðñïùèïýí
Þ ó÷åäéÜæïõí Äçìüóéïé Öïñåßò,
(â) íá æçôÜ êáé íá ëáìâÜíåé áðü ïðïéïäÞðïôå Äçìüóéï Þ
Éäéùôéêü ÖïñÝá êÜèå ðëçñïöïñßá Þ óôïé÷åßï ðïõ áðáéôåßôáé ãéá íá äéáãíùóèåß åÜí ç åêôÝëåóç åíüò Ýñãïõ Þ ç ðáñï÷Þ ìéáò õðçñåóßáò ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìÝóù
ôçò Óýìðñáîçò Äçìüóéùí êáé Éäéùôéêþí ÖïñÝùí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý,
(ã) íá åðåîåñãÜæåôáé ôá óôïé÷åßá ðïõ ëáìâÜíåé áðü
åðáããåëìáôéêïýò êáé åðé÷åéñçìáôéêïýò öïñåßò üðùò, åíäåéêôéêÜ, áðü ôçí ÅëëçíéêÞ ¸íùóç Ôñáðåæþí, ôï Ôå÷íéêü
ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò, ôï Ïéêïíïìéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäïò êáé ôï Óýíäåóìï Åñãïëçðôéêþí Åôáéñåéþí,
(ä) íá ìåëåôÜ ïëïêëçñùìÝíåò ðñïôÜóåéò ðïõ åðåîåñãÜæïíôáé Äçìüóéïé Þ Éäéùôéêïß Öïñåßò ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí Þ íá êáëåß Äçìüóéïõò Þ Éäéùôéêïýò Öïñåßò íá åðåîåñãáóèïýí ôÝôïéåò ðñïôÜóåéò êáé
íá ðáñÝ÷åé óå áõôïýò êÜèå åýëïãç óõíäñïìÞ,
(å) óå óõíåñãáóßá ìå ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí áëëÜ êáé ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò ôùí åìðëåêüìåíùí Äçìüóéùí ÖïñÝùí,
íá ðáñáêïëïõèåß ôï óýíïëï ôùí ïéêïíïìéêþí õðï÷ñåþóåùí ðïõ áíáëáìâÜíïõí ïé Äçìüóéïé Öïñåßò, éäéáßôåñá ôç
ìåëëïíôéêÞ åðéâÜñõíóç ðïõ ðñïêýðôåé Þ ìðïñåß íá ðñïêýøåé ãéá ôï Ðñüãñáììá Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí áðü ôéò
ðëçñùìÝò ðïõ äéåíåñãïýíôáé ãéá ÓõìðñÜîåéò ðïõ Ý÷ïõí
õðá÷èåß óôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý,
(óô) íá óõíôÜóóåé êáé íá äéáíÝìåé Ýíôõðï õëéêü ìå ðëçñïöïñßåò êáé ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ÓõìðñÜîåéò êáé ôïõò
óêïðïýò ðïõ áõôÝò åîõðçñåôïýí, ôéò äéåèíþò äéáäåäïìÝíåò ìåèüäïõò åöáñìïãÞò ôïõò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý,
(æ) íá ôõðïðïéåß Ýããñáöá ðïõ ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò, üðùò
áõôÝò ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 8,
(ç) íá ôõðïðïéåß êÜèå åßäïõò ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò Þ
Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá ðñïò ôï óêïðü ôçò äéåõêüëõíóçò
ôùí Äçìüóéùí êáé Éäéùôéêþí ÖïñÝùí óôç äéáìüñöùóç
ôùí üñùí ôùí ÓõìâÜóåùí Óýìðñáîçò,
(è) íá õðïâÜëëåé óôç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. ðñïôÜóåéò ãéá ôç âåëôßùóç ôïõ íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ ôùí ÓõìðñÜîåùí,
(é) íá óõíôïíßæåé ôçí åêðüíçóç ìåëåôþí êáé ôçí åí ãÝíåé
ðáñï÷Þ õðïâïçèçôéêþí ôïõ Ýñãïõ ôçò õðçñåóéþí óå
ðñüóùðá ðïõ ðñïóëáìâÜíïíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 6.
Ìå âÜóç ôéò áíùôÝñù õðü (á) Ýùò êáé (é) áñìïäéüôçôåò
ðïõ ôçò ðáñÝ÷ïíôáé óõãêåíôñþíåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ
åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá íá êñéèåß ðïéá Ýñãá Þ õðçñåóßåò
ìðïñïýí íá õëïðïéçèïýí ìÝóù ÓõìðñÜîåùí êáé áîéïëïãåß ôéò ïéêïíïìéêÝò êáé ôå÷íéêÝò ðáñáìÝôñïõò, êáèþò êáé
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ôá íïìéêÜ êáé Üëëá ðñïâëÞìáôá ðïõ óõíäÝïíôáé ìå áõôÜ.
Óôç óõíÝ÷åéá ç Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. êáôáñôßæåé ìç äåóìåõôéêü êáôÜëïãï Ýñãùí êáé õðçñåóéþí ("ÊáôÜëïãïò Ðñïôåéíüìåíùí ÓõìðñÜîåùí") ðïõ ìðïñïýí íá õëïðïéçèïýí ìÝóù
ÓõìðñÜîåùí êáé íá õðá÷èïýí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ
áõôïý. Ãéá êÜèå Ýñãï Þ õðçñåóßá ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé
óôïí ÊáôÜëïãï Ðñïôåéíüìåíùí ÓõìðñÜîåùí, ç
Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. óõíôÜóóåé óõíïðôéêÞ áéôéïëïãéêÞ Ýêèåóç ðïõ
ðáñïõóéÜæåé:
áá) ôïõò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïýò, ôå÷íéêïýò, êïéíùíéêïïéêïíïìéêïýò êáé íïìéêïýò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ç
åêôÝëåóç ôùí óõãêåêñéìÝíùí Ýñãùí Þ ç ðáñï÷Þ ôùí óõãêåêñéìÝíùí õðçñåóéþí êñßíåôáé óêüðéìï íá õëïðïéçèåß
ìÝóù Óýìðñáîçò,
ââ) ôá êñéôÞñéá ðïõ Ýëáâå õðüøç ôçò ãéá ôçí åðéëïãÞ
ôùí óõãêåêñéìÝíùí Ýñãùí Þ õðçñåóéþí ðïõ Ý÷ïõí ðåñéëçöèåß óôïí ÊáôÜëïãï Ðñïôåéíüìåíùí ÓõìðñÜîåùí,
ãã) ôéò åíÝñãåéåò óôéò ïðïßåò Ý÷åé åíäå÷ïìÝíùò ðñïâåß
ï åìðëåêüìåíïò êÜèå öïñÜ Äçìüóéïò ÖïñÝáò ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôçò áíÜèåóçò ôùí ó÷åôéêþí ÓõìâÜóåùí üðùò, åíäåéêôéêÜ, ðñüóëçøç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí, ôå÷íéêþí êáé íïìéêþí óõìâïýëùí, äéåíÝñãåéá ðñïìåëåôþí êáé óýíôáîç ó÷åäßùí óõìâÜóåùí,
ää) ôç ìïñöÞ ôçò ðñïôåéíüìåíçò Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò, üðùò áõôÞ ïñßæåôáé óôï Üñèñï 8, ðïõ åßíáé óêüðéìï
íá åöáñìïóèåß, êáèþò êáé ôïõò Äçìüóéïõò Öïñåßò ðïõ
åíåñãïýí ùò áíáèÝôïõóá áñ÷Þ,
åå) åíäåéêôéêü ÷ñïíïäéÜãñáììá ôçò Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò,
óôóô) áíáöïñÜ ôïõ åíäåéêôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ
áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò êáé, åíäå÷ïìÝíùò, ôùí Ðáñåðüìåíùí Óõìöþíùí.
3. Áßôçóç ÕðáãùãÞò êáé Áðüöáóç ÕðáãùãÞò
Ç Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. ãíùóôïðïéåß, óôïõò êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõò Äçìüóéïõò Öïñåßò, ôçí Ýíôáîç Ýñãùí Þ õðçñåóéþí ôçò áñìïäéüôçôÜò ôïõò óôïí ÊáôÜëïãï Ðñïôåéíüìåíùí ÓõìðñÜîåùí êáé êáëåß áõôïýò ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ
ðñïèåóìßá äýï ìçíþí áðü ôç ëÞøç ôçò ó÷åôéêÞò åéäïðïßçóçò, íá õðïâÜëïõí áßôçóç óôç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. ãéá ôçí õðáãùãÞ ôçò óõãêåêñéìÝíçò Óýìðñáîçò óôéò äéáôÜîåéò ôïõ
íüìïõ áõôïý ("Áßôçóç ÕðáãùãÞò").
Áí óôç Óýìâáóç Óýìðñáîçò ðïõ Ý÷åé ðåñéëçöèåß óôïí
ÊáôÜëïãï Ðñïôåéíüìåíùí ÓõìðñÜîåùí óõììåôÝ÷ïõí Þ
óõìâÜëëïõí ðåñéóóüôåñïé ôïõ åíüò Äçìüóéïé Öïñåßò, ç
Áßôçóç ÕðáãùãÞò ðñÝðåé íá õðïãñÜöåôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíïõò åêðñïóþðïõò üëùí ôùí åìðëåêüìåíùí Äçìüóéùí ÖïñÝùí. Ç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô., ìÝóá óå äýï ìÞíåò áðü ôç
äéáâßâáóç óå áõôÞ ôùí ÁéôÞóåùí ÕðáãùãÞò, åêäßäåé áðüöáóç ("Áðüöáóç ÕðáãùãÞò") ìå ôçí ïðïßá åãêñßíåé Þ
áðïññßðôåé, åí üëù Þ åí ìÝñåé, ôéò ÁéôÞóåéò ÕðáãùãÞò.
4. Áíáìüñöùóç Êáôáëüãïõ Ðñïôåéíüìåíùí ÓõìðñÜîåùí
Ç Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. óõìðëçñþíåé êáé áíáìïñöþíåé ôïí ÊáôÜëïãï Ðñïôåéíüìåíùí ÓõìðñÜîåùí áíÜ åîÜìçíï ÷ùñßò íá
áðïêëåßåôáé ç Ýêôáêôç ìåôáâïëÞ ôïõ áðü íÝåò ðñïôÜóåéò
ÓõìðñÜîåùí ðïõ êñßíïíôáé þñéìåò Þ õðïâÜëëïíôáé ðñïò
êñßóç ìåôÜ ôçí ôáêôéêÞ ÝêäïóÞ ôïõ.
¢ñèñï 5
ÓõíÝðåéåò Áðüöáóçò ÕðáãùãÞò
1. ÌåôÜ ôçí åãêñéôéêÞ Áðüöáóç ÕðáãùãÞò ç Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.
áíáëáìâÜíåé ôï óõíôïíéóìü ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò,
üðùò áõôÝò ïñßæïíôáé óôï Üñèñï 8, ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõ
Éäéùôéêïý ÖïñÝá ðïõ èá óõììåôÜó÷åé óôç Óýìðñáîç.
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2. Õðï÷ñåþóåéò Äçìüóéùí ÖïñÝùí
Ïé Äçìüóéïé Öïñåßò ðïõ Ý÷ïõí õðá÷èåß óôéò äéáôÜîåéò
ôïõ íüìïõ áõôïý õðï÷ñåïýíôáé:
(á) íá áêïëïõèïýí ôéò õðïäåßîåéò ôçò Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. ùò
ðñïò ôç Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò ðïõ èá áêïëïõèçèåß ãéá
ôçí åðéëïãÞ ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá ðïõ èá óõììåôÜó÷åé óôç
Óýìðñáîç,
(â) íá åðåîåñãÜæïíôáé êÜèå êåßìåíï ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôç
Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò, ðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ôåõ÷þí
äçìïðñÜôçóçò, üðùò ç ðñïêÞñõîç, ç åéäéêÞ êáé ç ôå÷íéêÞ
óõããñáöÞ õðï÷ñåþóåùí, ç ðñüóêëçóç õðïâïëÞò Ðñïóöïñþí êáé ôï Ó÷Ýäéï Óýìâáóçò, óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò, ôéò ôñïðïðïéÞóåéò êáé áëëáãÝò ðïõ åéóçãåßôáé ç
Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô, óôçí ïðïßá êáé êïéíïðïéïýíôáé ðñéí áðü ôç
äéáíïìÞ Þ ôç äçìïóßåõóç üëá ôá êåßìåíá êáé ç áëëçëïãñáößá ðïõ áöïñïýí óôç Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò,
(ã) íá ìåñéìíïýí ãéá ôç óõììåôï÷Þ åêðñïóþðïõ ôçò
Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. óôéò åðéôñïðÝò áîéïëüãçóçò Þ êáé óå Üëëá üñãáíá ðïõ óõíéóôþíôáé óôá ðëáßóéá ôçò Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá ðïõ èá óõììåôÜó÷åé óôç Óýìðñáîç.
3. ÁíÜêëçóç Áðüöáóçò ÕðáãùãÞò
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé åìðëåêüìåíïé Äçìüóéïé Öïñåßò
äåí óõììïñöþíïíôáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2
ôïõ Üñèñïõ áõôïý, ç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô., åßôå ðñéí åßôå êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò, äýíáôáé íá áíáêáëÝóåé ôçí Áðüöáóç ÕðáãùãÞò.
¢ñèñï 6
ÄéáôÜîåéò ãéá ôçí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.
1. ÓôåëÝ÷ùóç
(á) Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ïñßæåôáé Åéäéêüò
ÃñáììáôÝáò ÓõìðñÜîåùí Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá.
(â) Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ýóôåñá áðü ðñüóêëçóç ãéá åêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò, ðñïóëáìâÜíåôáé ÄéåõèõíôÞò óôçí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô., ìå
óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ
ðëÞñïõò êáé áðïêëåéóôéêÞò áðáó÷üëçóçò.
(ã) Ôï ëïéðü ðñïóùðéêü ôçò Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. åßôå óôåëå÷þíåôáé ìÝóù ôçò óýíáøçò óõìâÜóåùí ðáñï÷Þò áíåîÜñôçôùí õðçñåóéþí Þ Ýñãïõ êáôüðéí ó÷åôéêÞò áðüöáóçò ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí åßôå áðïóðÜôáé
óôçí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï 5.
2. Ðñïóüíôá êáé åìðåéñßá óôåëå÷þí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.
Ôá óôåëÝ÷ç ôçò Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. ðñÝðåé íá êáëýðôïõí åõñý
öÜóìá ãíùóôéêþí áíôéêåéìÝíùí êáé íá äéáèÝôïõí êýñïò
êáé åêôåíÞ åìðåéñßá óôïõò ôïìåßò ôçò éäéáßôåñçò åîåéäßêåõóÞò ôïõò, éäßùò íá äéáèÝôïõí åìðåéñßá:
(á) óå èÝìáôá ôå÷íéêþí ÷ñçìáôïäüôçóçò,
(â) óôçí êáôÜñôéóç, åðåîåñãáóßá, áíÜëõóç êáé áîéïëüãçóç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí õðïäåéãìÜôùí,
(ã) óå íïìéêÜ èÝìáôá üðùò óýíôáîç ôåõ÷þí äçìïðñÜôçóçò, íïìéêÞ õðïóôÞñéîç êáôÜ ôç äéåíÝñãåéá äçìüóéùí
äéáãùíéóìþí, óýíôáîç êáé äéáðñáãìÜôåõóç óõìâÜóåùí
ðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé óõìâÜóåùí ðáñá÷þñçóçò, ÷ñçìáôïäïôéêþí, äáíåéáêþí êáé ëïéðþí óõìâÜóåùí ðïõ åßíáé
áðáñáßôçôåò ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôçò áðáéôïýìåíçò ÷ñçìáôïäüôçóçò,
(ä) óå ôå÷íéêÜ, áóöáëéóôéêÜ, öïñïëïãéêÜ êáé ëïãéóôéêÜ
æçôÞìáôá êáé
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(å) óå èÝìáôá ìåëÝôçò, êáôáóêåõÞò, ëåéôïõñãßáò êáé óõíôÞñçóçò Ýñãùí êáèþò êáé êáôÜñôéóçò ðñïäéáãñáöþí.
3. Áóõìâßâáóôá
Ôá óôåëÝ÷ç ôçò Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. åßíáé ðëÞñïõò êáé áðïêëåéóôéêÞò áðáó÷üëçóçò êáé äåí åðéôñÝðåôáé êáôÜ ôï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí ôïõò óôçí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.:
(á) íá áóêïýí Üëëç åðáããåëìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ìå
áìïéâÞ Þ
(â) íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí ßäñõóç Þ óôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï Þ óå äéïéêçôéêü üñãáíï Éäéùôéêïý ÖïñÝá ðïõ óõììåôÝ÷åé óå Óýìðñáîç Þ óå ó÷åôéêÞ Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò
üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 8 Þ
(ã) íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí ßäñõóç Þ óôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï Þ óå äéïéêçôéêü üñãáíï åôáéñåßáò óõíäåäåìÝíçò, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 42å ôïõ ê.í. 2190/1920, ìå ôïõò
Öïñåßò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ.
Áí ðáñáâéáóèïýí ïé áíùôÝñù áðáãïñåýóåéò êáé áíåîáñôÞôùò ôùí ëïéðþí êõñþóåùí, ôï üñãáíï ðïõ äéüñéóå
ôïí ðáñáâÜôç, äýíáôáé íá áíáêáëÝóåé ôï äéïñéóìü ôïõ.
ÅéäéêÜ ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò (â) êáé (ã) ç áðáãüñåõóç
éó÷ýåé êáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá Ýîé ìçíþí ìåôÜ ôç ëÞîç
ôçò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ôïõò óôçí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô..
4. Ðñüóëçøç óõìâïýëùí êáé ðñïóþðùí åéäéêþí ðñïóüíôùí
Ìå áðüöáóç ôçò Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô. ðïõ ëáìâÜíåôáé êáôüðéí
áéôéïëïãçìÝíçò åéóÞãçóçò ôçò Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô. ìðïñåß íá óõíÜðôïíôáé óõìâÜóåéò ðáñï÷Þò áíåîÜñôçôùí õðçñåóéþí
Þ Ýñãïõ ìå ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïýò, ôå÷íéêïýò, öïñïëïãéêïýò, íïìéêïýò, áóöáëéóôéêïýò Þ êáé Üëëïõò óõìâïýëïõò, êáèþò êáé ìå åéäéêïýò åðéóôçìïíéêïýò óõíåñãÜôåò
êáé åìðåéñïãíþìïíåò, ïé ïðïßïé èá åßíáé öõóéêÜ Þ íïìéêÜ
ðñüóùðá åãíùóìÝíïõ êýñïõò êáé åîåéäéêåõìÝíçò åìðåéñßáò óå Ýñãá áíôßóôïé÷á ìå åêåßíá ãéá ôá ïðïßá êáëïýíôáé
íá ðáñÜó÷ïõí ôéò õðçñåóßåò ôïõò.
Ìå üìïéá áðüöáóç êáèïñßæïíôáé ïé õðçñåóßåò ðïõ ïé
áíùôÝñù óýìâïõëïé êáé ðñüóùðá åéäéêþí ðñïóüíôùí
ðáñÝ÷ïõí, êáèþò êáé ç áìïéâÞ ôïõò.
5. ÁðïóðÜóåéò
Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, êáèþò êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ
Õðïõñãïý ìðïñåß íá áðïóðþíôáé óôçí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô., êáôÜ
ðáñÝêêëéóç ôùí ðåñß áðïóðÜóåùí äéáôÜîåùí, õðÜëëçëïé
õðïõñãåßùí êáé åðïðôåõüìåíùí áðü áõôÜ öïñÝùí. Ç äáðÜíç ìéóèïäïóßáò ôùí õðáëëÞëùí áõôþí, ãéá ôï ÷ñüíï
áðüóðáóÞò ôïõò, âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.
6. ÐåñáéôÝñù åîåéäßêåõóç èåìÜôùí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.
Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ìðïñåß íá ñõèìßæïíôáé åéäéêüôåñá èÝìáôá ôçò
Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô, íá åîåéäéêåýïíôáé ðåñáéôÝñù ïé áñìïäéüôçôåò
ôçò Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô, ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá ÜóêçóÞò ôïõò,
ç ïñãÜíùóç êáé ç ëåéôïõñãßá ôçò, ç ãñáììáôåéáêÞ ôçò
õðïóôÞñéîç, êáèþò êáé êÜèå Üëëï ó÷åôéêü èÝìá.
ÊÅÖÁËÁÉÏ Ã´
ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÅÓ ÁÍÁÈÅÓÇÓ
¢ñèñï 7
ÄéáôÜîåéò ðïõ åöáñìüæïíôáé óôéò Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò
Óôéò Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá ðïõ èá áíáëÜâåé ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñãïõ Þ ôçí

ðáñï÷Þ ôçò õðçñåóßáò ìå Óýìâáóç Óýìðñáîçò, ðïõ Ý÷åé
õðá÷èåß óôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý, Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 9 Ýùò 16.
¢ñèñï 8
Ïñéóìïß
ÊáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí Üñèñùí 9 Ýùò 16 ôïõ íüìïõ áõôïý, ïé êáôùôÝñù üñïé Ý÷ïõí ôçí åîÞò Ýííïéá:
"ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ" íïåßôáé ï Äçìüóéïò ÖïñÝáò ðïõ
áíáöÝñåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 1 ï ïðïßïò
ðñïêçñýóóåé äéáãùíéóìü ãéá ôçí åðéëïãÞ Éäéùôéêïý ÖïñÝá ìå ôïí ïðïßï èá óõíÜøåé Óýìâáóç Óýìðñáîçò ãéá ôçí
åêôÝëåóç Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí.
"Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò" íïïýíôáé ïé äéáäéêáóßåò ðïõ
áêïëïõèïýíôáé áðü ôéò ÁíáèÝôïõóåò Áñ÷Ýò ãéá ôçí åðéëïãÞ Éäéùôéêïý ÖïñÝá ï ïðïßïò èá áíáëÜâåé ôçí åêôÝëåóç
Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ìå Óýìâáóç Óýìðñáîçò
¸ñãïõ Þ Õðçñåóéþí. Ïé Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò ðåñéëáìâÜíïõí ôç Äéáäéêáóßá Áíïéêôïý Ôýðïõ, Êëåéóôïý Ôýðïõ,
Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ êáé ÄéáðñáãìÜôåõóçò.
"Äéáäéêáóßåò Áíïéêôïý Ôýðïõ" íïïýíôáé ïé äéáäéêáóßåò
óôï ðëáßóéï ôùí ïðïßùí êÜèå åíäéáöåñüìåíïò Éäéùôéêüò
ÖïñÝáò ìðïñåß íá õðïâÜëåé ÐñïóöïñÜ åöüóïí óõãêåíôñþíåé ôá ðñïóüíôá êáé ôéò éêáíüôçôåò ðïõ ðñïâëÝðåé ç
ÐñïêÞñõîç.
"Äéáäéêáóßåò Êëåéóôïý Ôýðïõ" íïïýíôáé ïé äéáäéêáóßåò
óôéò ïðïßåò êÜèå Éäéùôéêüò ÖïñÝáò ìðïñåß íá æçôÞóåé íá
óõììåôÜó÷åé, ðñïóöïñÜ üìùò ìðïñïýí íá õðïâÜëïõí
áðü áõôïýò åêåßíïé ìüíïí ïé Éäéùôéêïß Öïñåßò ðïõ Ý÷ïõí
ðñïóêëçèåß áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ.
"Äéáäéêáóßåò Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ" íïïýíôáé ïé
äéáäéêáóßåò óôá ðëáßóéá ôùí ïðïßùí:
- êÜèå Éäéùôéêüò ÖïñÝáò ìðïñåß íá æçôÞóåé íá óõììåôÜó÷åé,
- ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äéåîÜãåé äéÜëïãï ìå ôïõò õðïøçößïõò ðïõ Ý÷ïõí åðéëåãåß ãéá íá åíôïðßóåé ôçí ðñïóöïñüôåñç Þ ôéò ðñïóöïñüôåñåò ëýóç Þ ëýóåéò ãéá ôçí éêáíïðïßçóç ôùí áíáãêþí ôçò, êáé
- ïé õðïøÞöéïé êáëïýíôáé íá õðïâÜëïõí ðñïóöïñÜ ìå
âÜóç ôéò ëýóåéò ðïõ êñßèçêáí ðñïóöïñüôåñåò.
"Äéáäéêáóßåò ÄéáðñáãìÜôåõóçò" íïïýíôáé ïé äéáäéêáóßåò êáôÜ ôéò ïðïßåò ïé ÁíáèÝôïõóåò Áñ÷Ýò äéáâïõëåýïíôáé ìå ôïõò Éäéùôéêïýò Öïñåßò ôçò åðéëïãÞò ôïõò êáé äéáðñáãìáôåýïíôáé áðåõèåßáò ôïõò üñïõò ôùí ÓõìâÜóåùí
ðïõ èá óõíáöèïýí ìå Ýíáí Þ ðåñéóóüôåñïõò áðü áõôïýò.
"¸ñãï" íïåßôáé ôï áðïôÝëåóìá åíüò óõíüëïõ ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí Þ åñãáóéþí ðïëéôéêïý ìç÷áíéêïý ðïõ ðñïïñßæåôáé íá ðëçñïß áõôü êáèáõôü ìéá ïéêïíïìéêÞ Þ ôå÷íéêÞ ëåéôïõñãßá.
"Éäéáßôåñá Ðïëýðëïêç Óýìâáóç" íïåßôáé êÜèå óýìâáóç
ôçò ïðïßáò ïé âáóéêÝò ðáñÜìåôñïé (ôå÷íéêÝò, ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò, ëåéôïõñãéêÝò, íïìéêÝò êáé Üëëåò) äåí ìðïñïýí
áíôéêåéìåíéêÜ íá ðñïóäéïñéóèïýí åîáñ÷Þò áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ.
"ÌéêôÞ Óýìâáóç" íïåßôáé êÜèå óýìâáóç ôçò ïðïßáò ôï
áíôéêåßìåíï äåí áöïñÜ áðïêëåéóôéêÜ ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí
Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí áëëÜ ðåñéëáìâÜíåé óôïé÷åßá êáé
áðü ôéò äýï ðñïáíáöåñüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò.
"ÐñïêÞñõîç" Þ "ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý" íïåßôáé ôï Ýããñáöï ìå ôï ïðïßï ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ:
- êáèïñßæåé ôç ìïñöÞ êáé ôá åðß ìÝñïõò óôÜäéá ôçò Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò,
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- ðåñéãñÜöåé ôï áíôéêåßìåíï ôçò óýìâáóçò ðïõ ðñïôßèåôáé íá áíáèÝóåé êáé, åíäå÷ïìÝíùò, óõãêåêñéìÝíïõò ïõóéþäåéò üñïõò áõôÞò,
- ðåñéãñÜöåé ôï åêôéìþìåíï óõìâáôéêü áíôÜëëáãìá Þ ôï
åêôéìþìåíï áíôßôéìï ðáñï÷Þò õðçñåóéþí, åöüóïí åßíáé
áíôéêåéìåíéêÜ äõíáôüò ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõò,
- áíáöÝñåé ôá äéêáéþìáôá êáé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò êáé ôéò ôõ÷üí åéäéêÝò ñõèìßóåéò êáé äéêáéþìáôá ôùí ïðïßùí ìðïñåß íá êÜíåé ÷ñÞóç, üðùò äéêáßùìá
ðåñéïñéóìïý Õðïøçößùí, äéêáßùìá íá æçôÜ äéåõêñéíßóåéò
êáé óõìðëçñþóåéò,
- áíáöÝñåé ôéò åöáñìïóôÝåò óôç Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò
íïìïèåôéêÝò äéáôÜîåéò,
- êáèïñßæåé ôá ðñïóüíôá êáé ôéò éêáíüôçôåò ðïõ ðñÝðåé
íá óõãêåíôñþíïõí ïé ÕðïøÞöéïé êáé
- ðñïóäéïñßæåé ôïõò Üëëïõò ëïéðïýò üñïõò ðïõ èá éó÷ýóïõí êáôÜ ôç Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò, êáèþò êáé ôá ðáñáñôÞìáôá áõôïý.
"ÐñïóöÝñùí" íïåßôáé êÜèå Éäéùôéêüò ÖïñÝáò ðïõ Ý÷åé
õðïâÜëåé ÐñïóöïñÜ óôï ðëáßóéï Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò.
ÐñïóöÝñùí ìðïñåß íá åßíáé êÜèå êáô' åðÜããåëìá åñãïëÞðôçò Þ ðÜñï÷ïò õðçñåóéþí êáé êÜèå öõóéêü Þ íïìéêü
ðñüóùðï ìå áíôéêåßìåíï äñáóôçñéüôçôáò ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôï áíôéêåßìåíï óôï ïðïßï áöïñÜ ôï ðñïò åêôÝëåóç
Ýñãï Þ õðçñåóßá, åöüóïí åêôåëåß ôá áíôßóôïé÷á Ýñãá Þ
ðáñÝ÷åé ôéò æçôïýìåíåò õðçñåóßåò óôçí åëåýèåñç áãïñÜ.
"ÐñïóöïñÜ" íïåßôáé ôï óýíïëï ôùí ïéêïíïìéêþí, ôå÷íéêþí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé Üëëùí ðñïôÜóåùí ðïõ õðïâÜëëïõí ïé ÕðïøÞöéïé ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ
õðçñåóéþí óôï ðëáßóéï Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò, êáôüðéí
ðñüóêëçóçò ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò êáé óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ðïõ áõôÞ Ý÷åé èÝóåé ìå ôçí ÐñïêÞñõîç êáé ôá
ðáñáñôÞìáôÜ ôçò êáé ôá ôõ÷üí Üëëá Ýããñáöá ôçò Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò.
"ÓõìâÜóåéò" íïïýíôáé ïé ÌéêôÝò ÓõìâÜóåéò, ïé ÓõìâÜóåéò ¸ñãùí êáé ïé ÓõìâÜóåéò Õðçñåóéþí.
"ÓõìâÜóåéò ¸ñãïõ" íïïýíôáé ïé óõìâÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí
ùò áíôéêåßìåíï åßôå ôçí åêôÝëåóç, åßôå óõã÷ñüíùò ôç ìåëÝôç êáé ôçí åêôÝëåóç, åñãáóéþí ðïõ áöïñïýí óôçí åêôÝëåóç, ìå ïðïéáäÞðïôå ìÝóá, åíüò Ýñãïõ ôï ïðïßï áíôáðïêñßíåôáé óôéò ïñéæüìåíåò áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ
áíÜãêåò.
"ÓõìâÜóåéò Õðçñåóéþí" íïïýíôáé ïé óõìâÜóåéò, ðëçí
ôùí ÓõìâÜóåùí ¸ñãùí, ðïõ Ý÷ïõí ùò áíôéêåßìåíï ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ïðïéáóäÞðïôå öýóçò.
"ÕðïøÞöéïò" íïåßôáé êÜèå Éäéùôéêüò ÖïñÝáò (Þ ïé åíþóåéò Þ êïéíïðñáîßåò Éäéùôéêþí ÖïñÝùí) ðïõ óõììåôÝ÷åé
óå Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò.
¢ñèñï 9
ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò
1. ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò
(á) Óôï ðëáßóéï ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò êáé óôéò ó÷Ýóåéò ôïõ Äçìüóéïõ ÖïñÝá ðïõ åíåñãåß ùò ÁíáèÝôïõóá
Áñ÷Þ ìå ôïõò Õðïøçößïõò Þ ÐñïóöÝñïíôåò, êáèþò êáé
ìå êÜèå ôñßôï åìðëåêüìåíï ðñüóùðï, éó÷ýïõí ïé áñ÷Ýò
ôçò ßóçò ìåôá÷åßñéóçò, ôçò äéáöÜíåéáò, ôçò áíáëïãéêüôçôáò, ôçò áìïéâáßáò áíáãíþñéóçò, ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ äçìüóéïõ óõìöÝñïíôïò, ôçò ðñïóôáóßáò ôùí äéêáéùìÜôùí
ôùí éäéùôþí, ôçò åëåõèåñßáò ôïõ áíôáãùíéóìïý êáé ôçò
ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôçò âéþóéìçò êáé áåéöüñïõ áíÜðôõîçò, üðùò áõôÝò ïñßæïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 2.
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(â) Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 åöáñìüæïíôáé óå
üëåò ôéò Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò áíåîáñôÞôùò ôïõ åßäïõò
ôçò Óýìâáóçò ôçò ïðïßáò åðéäéþêåôáé ç óýíáøç.
2. Åîåéäßêåõóç ãåíéêþí áñ÷þí
Óôï íüìï áõôüí ïé ãåíéêÝò áñ÷Ýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ
Üñèñïõ áõôïý Ý÷ïõí ôçí áêüëïõèç Ýííïéá:
(á) ºóç ìåôá÷åßñéóç óçìáßíåé ôçí áðïöõãÞ ïðïéáóäÞðïôå äéÜêñéóçò ìå âÜóç ôçí éèáãÝíåéá Þ ïðïéïäÞðïôå Üëëï êñéôÞñéï ðïõ äåí äéêáéïëïãåßôáé áðü áíôéêåéìåíéêïýò
ëüãïõò. Óôï ðåñéå÷üìåíï ôçò áñ÷Þò áõôÞò õðÜãåôáé ü÷é
ìüíï ï êáèïñéóìüò üñùí ðñüóâáóçò óå ìéá ïéêïíïìéêÞ
äñáóôçñéüôçôá ÷ùñßò äéáêñßóåéò, áëëÜ êáé ç ëÞøç áðü ôéò
äçìüóéåò áñ÷Ýò üëùí ôùí ìÝôñùí ðïõ åßíáé óå èÝóç íá
åîáóöáëßæïõí ôçí Üóêçóç áõôÞò ôçò äñáóôçñéüôçôáò.
(â) ÄéáöÜíåéá åßíáé ç äçìïóéïðïßçóç ôçò ðñüèåóçò ôçò
ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò íá ðñïâåß óôç óýíáøç Óýìâáóçò
¸ñãïõ Þ Õðçñåóéþí Þ ÌéêôÞò Óýìâáóçò, þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç äçìéïõñãßá óõíèçêþí áíôáãùíéóìïý ÷ùñßò
óôñåâëþóåéò.
(ã) Áíáëïãéêüôçôá óçìáßíåé üôé êÜèå ìÝôñï ðïõ åðéëÝãåôáé áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ðñÝðåé íá åßíáé áíáãêáßï
êáé ðñüóöïñï ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óôü÷ïõ, óôïí ïðïßï
áðïâëÝðåé, êáé íá ðñïêáëåß ôá ëéãüôåñá äõíáôÜ ðñïâëÞìáôá óôçí Üóêçóç ìéáò ïéêïíïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò.
Éäßùò óôá ðëáßóéá ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò äåí åðéôñÝðåôáé íá áîéþíïíôáé ôå÷íéêÝò, åðáããåëìáôéêÝò Þ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò éêáíüôçôåò äõóáíÜëïãåò êáé õðåñâïëéêÝò óå
ó÷Ýóç ìå ôï áíôéêåßìåíï ôçò ó÷åôéêÞò Óýìâáóçò ¸ñãïõ Þ
Õðçñåóéþí Þ ôçò ÌéêôÞò Óýìâáóçò.
(ä) Áìïéâáßá áíáãíþñéóç óçìáßíåé üôé ç ÁíáèÝôïõóá
Áñ÷Þ õðï÷ñåïýôáé íá äå÷èåß ôéò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò,
ôïõò åëÝã÷ïõò, êáèþò åðßóçò ôïõò ôßôëïõò, ôá ðéóôïðïéçôéêÜ êáé ôá ðñïóüíôá ðïõ áðáéôïýíôáé óå Üëëï êñÜôïò ìÝëïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, óôï ìÝôñï ðïõ áíáãíùñßæïíôáé ùò éóïäýíáìá ìå åêåßíá ôá ïðïßá áðáéôïýíôáé
óôçí ÅëëÜäá.
(å) Ðñïóôáóßá ôïõ äçìüóéïõ óõìöÝñïíôïò óçìáßíåé üôé
êáôÜ ôç ëÞøç ôçò áðüöáóçò ãéá ôçí áíÜèåóç Óýìâáóçò
¸ñãïõ Þ Õðçñåóéþí Þ ÌéêôÞò Óýìâáóçò ëáìâÜíïíôáé
õðüøç:
- ïé ó÷åôéêÝò ÷ñçìáôïäïôéêÝò áíÜãêåò êáé ç êáôÜ ôï äõíáôü åëá÷éóôïðïßçóç ôçò ïéêïíïìéêÞò åðéâÜñõíóçò Þ
óõìâïëÞò ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò,
- ïé áíÜãêåò ôùí ÷ñçóôþí ãéá âåëôéùìÝíåò õðçñåóßåò
êáé
- ç áíÜãêç ÷ñÞóçò åîåéäéêåõìÝíçò ôå÷íïãíùóßáò.
(óô) Ðñïóôáóßá ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí éäéùôþí óçìáßíåé
üôé ïé áðïöÜóåéò, èåôéêÝò, áñíçôéêÝò Þ áðïññéðôéêÝò, ðñÝðåé íá åßíáé áéôéïëïãçìÝíåò êáé íá ìðïñïýí íá áðïôåëïýí
áíôéêåßìåíï Ýíäéêçò ðñïóôáóßáò ôùí Éäéùôéêþí ÖïñÝùí
êáé ôùí éäéùôþí åí ãÝíåé. Óôçí Ýííïéá ôçò Ýíäéêçò ðñïóôáóßáò ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç ðñïóùñéíÞ Ýíäéêç ðñïóôáóßá.
(æ) Áñ÷Þ ôïõ åëåýèåñïõ áíôáãùíéóìïý óçìáßíåé üôé:
- äéáóöáëßæåôáé ç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ óõììåôï÷Þ Õðïøçößùí ðïõ åßíáé éêáíïß íá åêôåëÝóïõí ôá Ýñãá Þ íá ðáñÜó÷ïõí ôéò õðçñåóßåò ðïõ åðéèõìåß ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ,
- ï äéáãùíéóìüò äéåîÜãåôáé ìå ßóïõò üñïõò êáé áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá êáé
- áðïôñÝðåôáé ç äçìéïõñãßá ìïíïðùëéáêþí Þ ïëéãïðùëéáêþí êáôáóôÜóåùí Þ óôñåâëþóåùí.
(ç) Áñ÷Þ ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôçò
âéþóéìçò êáé áåéöüñïõ áíÜðôõîçò óçìáßíåé üôé êáôÜ ôïí
ðñïãñáììáôéóìü êáé ôçí åêôÝëåóç ôùí ÓõìâÜóåùí ¸ñ-
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ãïõ Þ Õðçñåóéþí Þ ôùí Ìéêôþí ÓõìâÜóåùí, ëáìâÜíåôáé
õðüøç üôé ôï öõóéêü êáé ôï áíèñùðïãåíÝò ðåñéâÜëëïí
óõíéóôÜ áãáèü ðïõ ðñïóôáôåýåôáé áõôïôåëþò, ðñïêåéìÝíïõ íá åîáóöáëéóèåß ç ïéêïëïãéêÞ éóïññïðßá êáé íá äéáöõëá÷èïýí ïé öõóéêïß ðüñïé ðñïò ÷Üñç ôùí åðüìåíùí ãåíåþí.
¢ñèñï 10
ÁíÜèåóç
1. ÊñéôÞñéá ÁíÜèåóçò
Ç áíÜèåóç ôùí ÓõìâÜóåùí áðü ôï Äçìüóéï ÖïñÝá ðïõ
åíåñãåß ùò ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ãßíåôáé åßôå ìå ôï êñéôÞñéï
ôçò ðëÝïí óõìöÝñïõóáò áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜò åßôå ìå ôï êñéôÞñéï ôçò ÷áìçëüôåñçò ôéìÞò.
2. Ç ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜ
¼ôáí ç áíÜèåóç ãßíåôáé ìå âÜóç ôï êñéôÞñéï ôçò ðëÝïí
óõìöÝñïõóáò áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜò, ç
ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ åîåôÜæåé êáé óõíåêôéìÜ, ðëçí ôùí ïéêïíïìéêþí ðáñáìÝôñùí êáé äéÜöïñåò Üëëåò ðáñáìÝôñïõò
ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìâáóçò, üðùò åßíáé ç ðïéüôçôá, ç
ôéìÞ, ç ôå÷íéêÞ áñôéüôçôá, ôá áéóèçôéêÜ êáé ëåéôïõñãéêÜ
÷áñáêôçñéóôéêÜ, ôá ðåñéâáëëïíôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ôï
êüóôïò ëåéôïõñãßáò, ç áðïäïôéêüôçôá êáé ç ôå÷íéêÞ óõíäñïìÞ, ç çìåñïìçíßá ðáñÜäïóçò êáé ç ðñïèåóìßá ðáñÜäïóçò Þ åêôÝëåóçò ê.ëð.. Ôá êñéôÞñéá áõôÜ ðñÝðåé íá
ðñïóäéïñßæïíôáé ìå óáöÞíåéá áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ
óôï ðëáßóéï ôçò Äéáäéêáóßáò ÁíÜèåóçò. Ç ó÷åôéêÞ óôÜèìéóç ðïõ ðñïóäßäåé ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ óå êáèÝíá áðü ôá
êñéôÞñéá áõôÜ ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðëÝïí óõìöÝñïõóáò áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜò ðñÝðåé åðßóçò íá ãíùóôïðïéåßôáé óôïõò Õðïøçößïõò. Ç óôÜèìéóç
áõôÞ ìðïñåß íá åêöñÜæåôáé êáé ìå ôïí êáèïñéóìü áíþôáôïõ êáé êáôþôáôïõ ïñßïõ (åýñïõò). Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç
óôÜèìéóç äåí åßíáé äõíáôÞ, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ðñïóäéïñßæåé ôçí ðñïôåñáéüôçôá ôùí êñéôçñßùí ðïõ Ý÷åé åðéëÝîåé
ìå ôçí êáôÜñôéóç ðßíáêá, üðïõ ôá êñéôÞñéá áõôÜ åìöáßíïíôáé êáôÜ öèßíïõóá óåéñÜ óðïõäáéüôçôáò.
3. ¼ôáí ç áíÜèåóç ãßíåôáé ìå ôï êñéôÞñéï ôçò ðëÝïí óõìöÝñïõóáò áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜò, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá åðéôñÝðåé ôçí õðïâïëÞ åíáëëáêôéêþí ðñïóöïñþí. Ç äõíáôüôçôá áõôÞ ðñÝðåé íá åðéóçìáßíåôáé ñçôÜ óôçí ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý, äéáöïñåôéêÜ ïé
åíáëëáêôéêÝò ðñïóöïñÝò áðïññßðôïíôáé áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ. Óôï ìÝôñï ðïõ åðéôñÝðïíôáé, ïé åëÜ÷éóôåò
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðñÝðåé íá ðëçñïýí ïé åíáëëáêôéêÝò
ðñïóöïñÝò, êáèþò êáé ï ôñüðïò õðïâïëÞò ôïõò ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ÐñïêÞñõîç Þ óôá ðáñáñôÞìáôá áõôÞò. Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ëáìâÜíåé õðüøç ôçò áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ôéò åíáëëáêôéêÝò ðñïóöïñÝò ðïõ áíôáðïêñßíïíôáé óôéò åëÜ÷éóôåò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ Ý÷åé ïñßóåé.
4. ÁóõíÞèéóôá ÷áìçëÝò ÐñïóöïñÝò êáé êñáôéêÝò åíéó÷ýóåéò
¼ôáí ïé ÐñïóöïñÝò ðïõ êáôÝèåóáí ïé ÐñïóöÝñïíôåò
óôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ åìöáíßæïíôáé áóõíÞèéóôá ÷áìçëÝò óå ó÷Ýóç ìå ôï åêôéìþìåíï êüóôïò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ
ôçò Óýìâáóçò, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ, ðñéí áðïññßøåé ôéò
ÐñïóöïñÝò áõôÝò, ïöåßëåé íá æçôÞóåé ãñáðôþò äéåõêñéíßóåéò áðü ôïõò ÐñïóöÝñïíôåò. Ïé äéåõêñéíßóåéò áõôÝò
ìðïñïýí íá áöïñïýí éäßùò óôç ìÝèïäï åêôÝëåóçò ôùí
Ýñãùí Þ ôçò ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí, ôéò ôå÷íéêÝò ëýóåéò
ðïõ ðñïôåßíïíôáé, ôéò åîáéñåôéêÜ åõíïúêÝò óõíèÞêåò ðïõ
åíäå÷ïìÝíùò óõíôñÝ÷ïõí ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí Þ

ôçí ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí êáé ôçí åíäå÷üìåíç ÷ïñÞãçóç
êñáôéêÞò åíßó÷õóçò óôïí ÐñïóöÝñïíôá. Åöüóïí äéáðéóôùèåß üôé ìéá ðñïóöïñÜ åßíáé áóõíÞèéóôá ÷áìçëÞ ëüãù
êñáôéêÞò åíßó÷õóçò ðïõ èá ÷ïñçãçèåß óôïí ÐñïóöÝñïíôá, ç ÐñïóöïñÜ ìðïñåß íá áðïññßðôåôáé áðïêëåéóôéêÜ
ãéá ôï ëüãï áõôüí ìüíï ìåôÜ áðü äéáâïýëåõóç ìå ôïí
ÐñïóöÝñïíôá, êáé åöüóïí áõôüò äåí åßíáé óå èÝóç íá
áðïäåßîåé, åíôüò åýëïãçò ðñïèåóìßáò ôçí ïðïßá ôÜóóåé ç
ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ, üôé ç åí ëüãù åíßó÷õóç èá ÷ïñçãçèåß
óå íüìéìá ðëáßóéá.
¢ñèñï 11
Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò
1. ÁíïéêôÝò êáé êëåéóôÝò äéáäéêáóßåò
Ãéá ôçí áíÜèåóç êáé óýíáøç Ìéêôþí ÓõìâÜóåùí, ÓõìâÜóåùí ¸ñãïõ êáé ÓõìâÜóåùí Õðçñåóéþí, ïé ÁíáèÝôïõóåò Áñ÷Ýò åöáñìüæïõí åßôå Äéáäéêáóßåò Áíïéêôïý Ôýðïõ
åßôå Äéáäéêáóßåò Êëåéóôïý Ôýðïõ.
2. ¼ñïé Äéáäéêáóßáò Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ
Õðü ôïõò üñïõò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 13, ïé
ÁíáèÝôïõóåò Áñ÷Ýò ìðïñïýí íá óõíÜðôïõí ÌéêôÝò ÓõìâÜóåéò, ÓõìâÜóåéò ¸ñãïõ êáé ÓõìâÜóåéò Õðçñåóéþí áêïëïõèþíôáò Äéáäéêáóßåò Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ.
3. ¼ñïé Äéáäéêáóßáò ÄéáðñáãìÜôåõóçò
Õðü ôïõò üñïõò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 14 ïé
ÁíáèÝôïõóåò Áñ÷Ýò ìðïñïýí íá óõíÜðôïõí ÓõìâÜóåéò
¸ñãïõ êáé ÓõìâÜóåéò Õðçñåóéþí áêïëïõèþíôáò Äéáäéêáóßåò ÄéáðñáãìÜôåõóçò.
¢ñèñï 12
ÃåíéêÝò äéáôÜîåéò ãéá ôç äéåîáãùãÞ
ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò
1. ÅëÜ÷éóôá ðñïóüíôá êáé éêáíüôçôåò
Ìå ôçí åðéöýëáîç ôçò ôÞñçóçò ôùí ãåíéêþí áñ÷þí ðïõ
ðåñéãñÜöïíôáé óôï Üñèñï 9, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß
íá êáèïñßæåé ôá åëÜ÷éóôá ðñïóüíôá êáé éêáíüôçôåò ðïõ
ïöåßëïõí íá óõãêåíôñþíïõí ïé ÕðïøÞöéïé. Ôá åëÜ÷éóôá
áõôÜ ðñïóüíôá êáé éêáíüôçôåò áíáöÝñïíôáé óôçí ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý.
2. Ðåñéïñéóìüò Õðïøçößùí
Óôéò Äéáäéêáóßåò Êëåéóôïý Ôýðïõ, óôéò Äéáäéêáóßåò ÄéáðñáãìÜôåõóçò (åöüóïí ãßíïíôáé ìå äçìïóßåõóç ÐñïêÞñõîçò Äéáãùíéóìïý) êáé óôéò Äéáäéêáóßåò Áíôáãùíéóôéêïý
Äéáëüãïõ, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá ðåñéïñßæåé ôïí
áñéèìü ôùí Õðïøçößùí ïé ïðïßïé ðñïóêáëïýíôáé ãéá íá
õðïâÜëïõí ÐñïóöïñÜ, íá äéáðñáãìáôåõ- èïýí Þ íá óõììåôÜó÷ïõí óôï äéÜëïãï, õðü ôïí üñï íá õðÜñ÷åé éêáíüò
áñéèìüò Õðïøçößùí. Ìå ôçí ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý, ç
ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ðñïóäéïñßæåé ôá êñéôÞñéá ðïõ ðñïôßèåôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ãéá ôçí åðéëïãÞ ôùí Õðïøçößùí
ðïõ èá êáëÝóåé, ôïí åëÜ÷éóôï áñéèìü Õðïøçößùí ðïõ
ðñïâëÝðåé üôé èá êáëÝóåé êáé, åíäå÷ïìÝíùò, ôï ìÝãéóôï
áñéèìü. Ôá êñéôÞñéá áõôÜ ðñÝðåé íá åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ êáé
íá ìçí åéóÜãïõí äéáêñßóåéò ìåôáîý ôùí Õðïøçößùí. Óôéò
Äéáäéêáóßåò Êëåéóôïý Ôýðïõ, ï åëÜ÷éóôïò áñéèìüò Õðïøçößùí åßíáé ðÝíôå. Óôç Äéáäéêáóßá ÄéáðñáãìÜôåõóçò
(åöüóïí ãßíåôáé ìå äçìïóßåõóç ÐñïêÞñõîçò) êáé óôç Äéáäéêáóßá Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ, ï åëÜ÷éóôïò áñéèìüò
Õðïøçößùí åßíáé ôñåéò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ï áñéèìüò
ôùí ðñïóêáëïýìåíùí Õðïøçößùí ðñÝðåé íá åßíáé åðáñêÞò þóôå íá äéáóöáëßæåôáé ðñáãìáôéêüò áíôáãùíéóìüò.
Ïé ÁíáèÝôïõóåò Áñ÷Ýò êáëïýí áñéèìü Õðïøçößùí ôïõëÜ÷éóôïí ßóï ðñïò ôïí åëÜ÷éóôï áñéèìü Õðïøçößùí ðïõ

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)
Ý÷åé êáèïñéóèåß åê ôùí ðñïôÝñùí. Áí ï áñéèìüò ôùí Õðïøçößùí, ðïõ éêáíïðïé-ïýí ôá êñéôÞñéá åðéëïãÞò êáé ôá
åëÜ÷éóôá ðñïóüíôá êáé éêáíüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí êáèïñéóèåß
ìå ôçí ÐñïêÞñõîç, åßíáé ìéêñüôåñïò áðü ôï åëÜ÷éóôï
üñéï, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá óõíå÷ßæåé ôç Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò êáëþíôáò ôïí ÕðïøÞöéï Þ ôïõò Õðïøçößïõò ðïõ ðëçñïýí ôá åëÜ÷éóôá ðñïóüíôá êáé éêáíüôçôåò.
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äåí ìðïñåß íá ðåñéëáìâÜíåé óôç Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò ðñüóùðá ðïõ äåí õðÝâáëáí áßôçóç
óõììåôï÷Þò Þ Õðïøçößïõò ðïõ äåí óõãêåíôñþíïõí ôá
åëÜ÷éóôá ðñïóüíôá êáé éêáíüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí êáèïñéóèåß.
¢ñèñï 13
Áíôáãùíéóôéêüò äéÜëïãïò
1. Éäéáßôåñá ðïëýðëïêåò ÓõìâÜóåéò
Óôéò Éäéáßôåñá Ðïëýðëïêåò ÓõìâÜóåéò, ç ÁíáèÝôïõóá
Áñ÷Þ, êáé åöüóïí êñßíåé üôé ç ôÞñçóç Äéáäéêáóßáò Áíïéêôïý Ôýðïõ Þ Êëåéóôïý Ôýðïõ äåí åðéôñÝðåé ôçí áíÜèåóç
óõãêåêñéìÝíçò Óýìâáóçò, ìðïñåß íá ðñïóöýãåé óôç Äéáäéêáóßá Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï
áõôü.
2. ÊñéôÞñéï áíÜèåóçò Äéáäéêáóßáò Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ
Óôç Äéáäéêáóßá Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ, ç áíÜèåóç
ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò ðñáãìáôïðïéåßôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ìå âÜóç ôï êñéôÞñéï ôçò ðëÝïí óõìöÝñïõóáò
áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜò.
3. Ðñïóäéïñéóìüò áíáãêþí êáé áðáéôÞóåùí ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äçìïóéåýåé ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé ðåñéãñáöÞ ôùí áíáãêþí êáé
áðáéôÞóåþí ôçò ïé ïðïßåò ìðïñïýí íá ðåñéÝ÷ïíôáé, åöüóïí áõôü áðáéôåßôáé, êáé óå ðáñáñôÞìáôá ôçò ÐñïêÞñõîçò.
4. ÄéåîáãùãÞ äéáëüãïõ êáé ðñïóäéïñéóìüò ôùí ðñïóöïñüôåñùí ëýóåùí
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ðñïâáßíåé ìå ôïõò Õðïøçößïõò
ðïõ åðåëÝãçóáí óýìöùíá ìå ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 15
óå äéÜëïãï, óêïðüò ôïõ ïðïßïõ åßíáé ç äéåñåýíçóç êáé ï
ðñïóäéïñéóìüò ôùí ìÝóùí ðïõ ìðïñïýí íá éêáíïðïéÞóïõí ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôéò áíÜãêåò ôçò. ÊáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôïõ äéáëüãïõ áõôïý, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ åîáóöáëßæåé ôçí ßóç ìåôá÷åßñéóç üëùí ôùí Õðïøçößùí ìåñéìíþíôáò, ìåôáîý Üëëùí, ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò ßäéáò åðáêñéâþò ðëçñïöüñçóçò óå üëïõò ôïõò Õðïøçößïõò. Ïé ëýóåéò, ðñïôÜóåéò êáé åí ãÝíåé åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò
ðïõ ðåñéÝñ÷ïíôáé óå ãíþóç ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò áðü
Ýíáí ÕðïøÞöéï åßíáé åìðéóôåõôéêÝò êáé äåí ãíùóôïðïéïýíôáé óôïõò Üëëïõò Õðïøçößïõò ÷ùñßò ôç óõíáßíåóÞ ôïõ.
5. ÄéÜëïãïò óå äéáäï÷éêÝò öÜóåéò
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá ðñïâëÝøåé üôé ç Äéáäéêáóßá Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ äýíáôáé íá äéåîá÷èåß êáé
óå äéáäï÷éêÝò öÜóåéò, óå ôñüðï þóôå íá ìåéþíåôáé ï áñéèìüò ôùí õðü åîÝôáóç ëýóåùí êáôÜ ôç öÜóç ôïõ äéáëüãïõ
ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí êñéôçñßùí áíÜèåóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý. Ìíåßá ôçò äõíáôüôçôáò áõôÞò ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý
Þ êáé óå îå÷ùñéóôü Ýããñáöï ôï ïðïßï êáé ãíùóôïðïéåßôáé
óå üëïõò ôïõò Õðïøçößïõò.
6. ËÞîç Äéáëüãïõ êáé õðïâïëÞ Ðñïóöïñþí
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ, áöïý åðéëÝãåé ôç ëýóç Þ ôéò ëýóåéò
ðïõ áíôáðïêñßíïíôáé êáëýôåñá óôéò áíÜãêåò ôçò, êçñýóóåé ôç ëÞîç ôïõ äéáëüãïõ êáé åíçìåñþíåé ó÷åôéêÜ ôïõò
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Õðïøçößïõò, ôïõò ïðïßïõò êáëåß íá õðïâÜëïõí ôçí ôåëéêÞ ÐñïóöïñÜ ôïõò, ìå âÜóç ôç ëýóç Þ ôéò ëýóåéò ðïõ åðåëÝãçóáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ äéáëüãïõ.
7. Ðëçñüôçôá Ðñïóöïñþí
Ïé ÐñïóöïñÝò ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷ïõí üëá ôá óôïé÷åßá
ðïõ åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí õëïðïßçóç ôçò ëýóçò ðïõ åðéëÝ÷èçêå êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôïõ äéáëüãïõ.
8. Ðáñï÷Þ äéåõêñéíßóåùí, óõìðëçñþóåéò êáé ðñïûðïèÝóåéò áõôþí.
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äýíáôáé, åöüóïí ôï êñßíåé óêüðéìï,
íá æçôÜ áðü ôïõò ÐñïóöÝñïíôåò íá ðáñÜó÷ïõí äéåõêñéíßóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ÐñïóöïñÝò ôïõò Þ íá ôéò óõìðëçñþíïõí, åöüóïí ïé äéåõêñéíßóåéò Þ óõìðëçñþóåéò áõôÝò:
- äåí åðéöÝñïõí ôñïðïðïßçóç ôùí âáóéêþí óôïé÷åßùí
ôçò ÐñïóöïñÜò,
- äåí ðñïîåíïýí óôñÝâëùóç ôïõ áíôáãùíéóìïý êáé
- äåí åéóÜãïõí äéáêñßóåéò óå âÜñïò ïðïéïõäÞðïôå ÐñïóöÝñïíôïò.
9. Áîéïëüãçóç Ðñïóöïñþí. ÅðéëïãÞ ôçò ðëÝïí óõìöÝñïõóáò áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜò
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ áîéïëïãåß ôéò ÐñïóöïñÝò ìå âÜóç
ôá êñéôÞñéá áíÜèåóçò ðïõ Ý÷ïõí êáèïñéóèåß óôçí ÐñïêÞñõîç êáé åðéëÝãåé ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜ, óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2
ôïõ Üñèñïõ 10. Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äýíáôáé íá æçôÜ áðü
ôïí ÐñïóöÝñïíôá ðïõ õðÝâáëå ôçí ðëÝïí óõìöÝñïõóá
áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜ åßôå íá ðáñÜó÷åé äéåõêñéíßóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÐñïóöïñÜ ôïõ åßôå íá ôç óõìðëçñþóåé, åöüóïí ç äéåõêñßíéóç Þ óõìðëÞñùóç áõôÞ:
- äåí åðéöÝñåé ôñïðïðïßçóç ôùí âáóéêþí óôïé÷åßùí ôçò
ÐñïóöïñÜò ôïõ ÐñïóöÝñïíôïò,
- äåí ðñïîåíåß óôñÝâëùóç ôïõ áíôáãùíéóìïý êáé
- äåí åéóÜãåé äéáêñßóåéò óå âÜñïò ïðïéïõäÞðïôå Üëëïõ
ÐñïóöÝñïíôïò.
10. ÁðïíïìÞ âñáâåßùí
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ, åöüóïí êñßíåé üôé ôï êüóôïò ôçò
óõììåôï÷Þò óôç Äéáäéêáóßá Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ åßíáé õøçëü, äýíáôáé íá áðïíÝìåé âñáâåßá Þ íá êáôáâÜëåé
ìÝñïò ôïõ ó÷åôéêïý êüóôïõò óôïõò ÐñïóöÝñïíôåò. Ó÷åôéêÞ ìíåßá ðñÝðåé íá ãßíåôáé óôçí ÐñïêÞñõîç.
¢ñèñï 14
Äéáäéêáóßåò ÄéáðñáãìÜôåõóçò
1. Ðåñéðôþóåéò åöáñìïãÞò ìåôÜ áðü ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá áíáèÝôåé êáé íá óõíÜðôåé
ÓõìâÜóåéò ¸ñãïõ, Õðçñåóéþí Þ ÌéêôÝò ÓõìâÜóåéò åöáñìüæïíôáò ôç Äéáäéêáóßá ÄéáðñáãìÜôåõóçò, ìåôÜ áðü ôç
äçìïóßåõóç ÐñïêÞñõîçò Äéáãùíéóìïý, óôéò áêüëïõèåò
ðåñéðôþóåéò:
(á) ÌåôÜ áðü Äéáäéêáóßá Áíïéêôïý Þ Êëåéóôïý Ôýðïõ Þ
Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ åöüóïí:
áá) ïé ÐñïóöïñÝò ðïõ êáôáôÝèçêáí åßôå Þóáí áðáñÜäåêôåò ìå âÜóç äéÜôáîç íüìïõ åßôå äåí áíôáðïêñßíïíôáí
óôïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò ôïõ íüìïõ áõôïý êáé äç
ôïõ Üñèñïõ 15 Þ ôçò ÐñïêÞñõîçò,
ââ) ïé üñïé ôçò ðñïôåéíüìåíçò Óýìâáóçò äåí ôñïðïðïéïýíôáé ïõóéùäþò óå ó÷Ýóç ìå ôïõò üñïõò ðïõ åß÷áí ðñïôáèåß êáôÜ ôçí ðñïçãçèåßóá äéáäéêáóßá Áíïéêôïý Þ Êëåéóôïý Ôýðïõ Þ Áíôáãùíéóôéêïý Äéáëüãïõ.
(â) Óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò, üôáí ðñüêåéôáé ãéá Ýñãá
Þ õðçñåóßåò ôùí ïðïßùí ç öýóç Þ äéÜöïñïé áóôÜèìçôïé
ðáñÜãïíôåò äåí åðéôñÝðïõí ôï óõíïëéêü ðñïêáèïñéóìü
ôùí ôéìþí.
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(ã) ¼ôáí ðñüêåéôáé ãéá Óýìâáóç Õðçñåóéþí êáé äç ãéá
ðáñï÷Ýò äéáíïçôéêÞò åñãáóßáò, åöüóïí ç öýóç ôùí õðçñåóéþí Þ åñãáóéþí áõôþí åßíáé ôÝôïéá þóôå ïé ðñïäéáãñáöÝò ôçò Óýìâáóçò íá ìçí åßíáé äõíáôü íá êáèïñßæïíôáé ìå åðáñêÞ áêñßâåéá êáé ãéá ôï ëüãï áõôüí íá ìçí åßíáé åöéêôÞ ç áíÜèåóç ôçò Óýìâáóçò ìå åðéëïãÞ ôçò
êáëýôåñçò ÐñïóöïñÜò, óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ
äéÝðïõí ôéò Äéáäéêáóßåò Áíïéêôïý Þ Êëåéóôïý Ôýðïõ.
(ä) Óôéò ÓõìâÜóåéò ¸ñãùí, ãéá ôá Ýñãá ðïõ åêôåëïýíôáé
áðïêëåéóôéêÜ ãéá óêïðïýò Ýñåõíáò, äïêéìÞò Þ ôåëåéïðïßçóçò êáé ü÷é ãéá íá åîáóöáëßæïõí ôçí áðïäïôéêüôçôá Þ
ôçí êÜëõøç ôùí äáðáíþí Ýñåõíáò êáé áíÜðôõîçò.
2. ÄéáðñáãìÜôåõóç Ðñïóöïñþí
Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 1,
ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äéáðñáãìáôåýåôáé ìå ôïõò ÐñïóöÝñïíôåò ôéò ÐñïóöïñÝò ðïõ áõôïß õðïâÜëëïõí, ðñïêåéìÝíïõ íá ôéò ðñïóáñìüæïõí óôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò ÐñïêÞñõîçò ìå áðþôåñï óêïðü íá åðéôõã÷Üíåôáé ç êáëýôåñç
ÐñïóöïñÜ.
3. ÊñéôÞñéï áíÜèåóçò
ÊáôÜ ôç Äéáäéêáóßá ÄéáðñáãìÜôåõóçò, ç áíÜèåóç ôçò
Óýìâáóçò ðñáãìáôïðïéåßôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ìå
âÜóç ôï êñéôÞñéï ôçò ðëÝïí óõìöÝñïõóáò áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ÐñïóöïñÜò.
4. ºóç ìåôá÷åßñéóç
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Äéáäéêáóßáò ÄéáðñáãìÜôåõóçò, ç
ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ åîáóöáëßæåé ôçí ßóç ìåôá÷åßñéóç üëùí
ôùí Ðñïóöåñüíôùí ìåñéìíþíôáò, ìåôáîý Üëëùí, ãéá ôçí
ðáñï÷Þ ôçò ßäéáò åðáêñéâþò ðëçñïöüñçóçò óå üëïõò.
Åéäéêüôåñá, äåí ðáñÝ÷åé, êáôÜ ôñüðï ðïõ íá äçìéïõñãåß
äéáêñßóåéò, ðëçñïöïñßåò ðïõ åíäÝ÷åôáé íá åõíïïýí ïñéóìÝíïõò ÐñïóöÝñïíôåò óå ó÷Ýóç ìå Üëëïõò.
5. Äéáäéêáóßá ÄéáðñáãìÜôåõóçò óå äéáäï÷éêÝò öÜóåéò
Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá ðñïâëÝøåé üôé Äéáäéêáóßá ÄéáðñáãìÜôåõóçò äýíáôáé íá äéåîá÷èåß êáé óå äéáäï÷éêÝò öÜóåéò ìå ôñüðï ðïõ íá ìåéþíåé ôïí áñéèìü ôùí
Ðñïóöïñþí ðïõ åîåôÜæïíôáé ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí êñéôçñßùí áíÜèåóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý. Ìíåßá ôçò äõíáôüôçôáò áõôÞò ðåñéëáìâÜíåôáé
óôçí ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý Þ êáé óå îå÷ùñéóôü Ýããñáöï ôï ïðïßï êáé ãíùóôïðïéåßôáé óå üëïõò ôïõò Õðïøçößïõò.
¢ñèñï 15
Ëüãïé áðïêëåéóìïý Õðïøçößùí.
×ñçìáôïïéêïíïìéêÞ åðÜñêåéá. Áîéïëüãçóç.
Ðñïóüíôá êáé éêáíüôçôåò Õðïøçößïõ
1. Ëüãïé áðïêëåéóìïý
Óôá ðëáßóéá ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò êáé ðñéí áðü ôçí
áíÜèåóç ôçò Óýìâáóçò, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ åëÝã÷åé áí
äåí óõíôñÝ÷åé ëüãïò áðïêëåéóìïý Õðïøçößùí Þ Ðñïóöåñüíôùí. ÓõãêåêñéìÝíá:
(á) Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ áðïêëåßåé ôç óõììåôï÷Þ óôéò
Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò ïðïéïõäÞðïôå Õðïøçößïõ ðïõ åßôå ï ßäéïò åßôå ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ Ý÷ïõí åîïõóßá åêðñïóþðçóÞò ôïõ Þ äýíáíôáé íá ôïí åëÝã÷ïõí, Ý÷ïõí êáôáäéêáóôåß ìå áìåôÜêëçôç áðüöáóç ðïéíéêïý äéêáóôçñßïõ ãéá áäßêçìá ôï ïðïßï ôéìùñåßôáé ìå ðïéíÞ öõëÜêéóçò
ôñéþí ìçíþí êáé Üíù Þ êÜèåéñîçò. Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò
ðáñáãñÜöïõ áõôÞò, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äýíáôáé íá æçôÜ
áðü ôïõò Õðïøçößïõò íá õðïâÜëïõí ó÷åôéêÜ Ýããñáöá.
¼ôáí ï ÕðïøÞöéïò äåí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ ðñïÝñ÷åôáé áðü Üëëï êñÜôïò - ìÝëïò ôçò Åõñù-

ðáúêÞò ¸íùóçò, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá æçôÜ ôç
óõíåñãáóßá ôùí áñìüäéùí áñ÷þí ôïõ êñÜôïõò - ìÝëïõò
ôïõ Õðïøçößïõ.
(â) Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá áðïêëåßóåé
ïðïéïíäÞðïôå ÕðïøÞöéï Þ ÐñïóöÝñïíôá áðü ôç óõììåôï÷Þ Þ ôçí ðåñáéôÝñù óõììåôï÷Þ óôéò Äéáäéêáóßåò ÁíÜèåóçò, åöüóïí:
áá) ôåëåß õðü ðôþ÷åõóç, åêêáèÜñéóç Þ åéäéêÞ åêêáèÜñéóç Þ áíáãêáóôéêÞ äéá÷åßñéóç Þ ðôù÷åõôéêü óõìâéâáóìü Þ
óå ïðïéáäÞðïôå áíÜëïãç êáôÜóôáóç ðïõ ðñïêýðôåé áðü
ðáñüìïéá äéáäéêáóßá ðñïâëåðüìåíç åßôå áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò åëëçíéêÞò íïìïèåóßáò åßôå áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò
íïìïèåóßáò ôçò ÷þñáò êáôáãùãÞò ôïõ,
ââ) Ý÷åé êéíçèåß åíáíôßïí ôïõ äéáäéêáóßá êÞñõîçò óå
ðôþ÷åõóç, åêêáèÜñéóçò, áíáãêáóôéêÞò äéá÷åßñéóçò,
ðôù÷åõôéêïý óõìâéâáóìïý Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðáñüìïéá äéáäéêáóßá ðñïâëåðüìåíç åßôå áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò
åëëçíéêÞò íïìïèåóßáò åßôå áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò ôçò ÷þñáò êáôáãùãÞò ôïõ,
ãã) Ý÷åé êáôáäéêáóèåß ãéá áäßêçìá ó÷åôéêü ìå ôçí åðáããåëìáôéêÞ ôïõ äéáãùãÞ, ìå áðüöáóç ðïõ Ý÷åé éó÷ý äåäéêáóìÝíïõ, óýìöùíá åßôå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò åëëçíéêÞò
íïìïèåóßáò åßôå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò ôçò ÷þñáò êáôáãùãÞò ôïõ,
ää) Ý÷åé äéáðñÜîåé óïâáñü åðáããåëìáôéêü ðáñÜðôùìá
ôï ïðïßï áðïäåäåéãìÝíùò äéáðßóôùóå ìå ïðïéïäÞðïôå
ìÝóï ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ,
åå) äåí Ý÷åé åêðëçñþóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ üóïí áöïñÜ ôçí êáôáâïëÞ ôùí åéóöïñþí êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò
óýìöùíá åßôå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò åëëçíéêÞò íïìïèåóßáò
åßôå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò ôçò ÷þñáò êáôáãùãÞò ôïõ,
óôóô) äåí Ý÷åé åêðëçñþóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ üóïí
áöïñÜ ôçí ðëçñùìÞ ôùí öüñùí êáé ôåëþí óýìöùíá åßôå
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò åëëçíéêÞò íïìïèåóßáò åßôå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò íïìïèåóßáò ôçò ÷þñáò ðñïÝëåõóçò Þ óýóôáóÞò ôïõ,
ææ) ðñïÝâç áðïäåäåéãìÝíùò óå óïâáñÝò øåõäåßò äçëþóåéò êáôÜ ôçí ðáñï÷Þ ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ áðáéôïýíôáé êáô' åöáñìïãÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò Þ üôáí äåí
Ý÷åé ðáñÜó÷åé ôéò ðëçñïöïñßåò áõôÝò.
2. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞ ÅðÜñêåéá
ÌåôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôïõ áðáéôïýìåíïõ óýìöùíá ìå ôçí
ðáñÜãñáöï 1 åëÝã÷ïõ, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ åëÝã÷åé ôçí
ïéêïíïìéêÞ êáé ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ åðÜñêåéá ôùí Õðïøçößùí Þ Ðñïóöåñüíôùí, ðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí óôïé÷åßùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôá åäÜöéá (á) Ýùò (ã) ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 18 , áëëÜ êáé óôïé÷åßùí ó÷åôéêÜ ìå
ôçí ðéóôïëçðôéêÞ ôïõò éêáíüôçôá. Ãéá ôïí Ýëåã÷ï áõôüí, ç
ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äýíáôáé, ìåôáîý Üëëùí, íá æçôÜ áðü
ôïõò Õðïøçößïõò Þ ÐñïóöÝñïíôåò íá ðñïóêïìßæïõí
óôïé÷åßá áðü ôá ïðïßá íá ðñïêýðôåé:
á) ç ýðáñîç ôñáðåæéêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò Þ õðïóôÞñéîçò óýìöùíá ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ èá ïñßæïíôáé óôçí
ÐñïêÞñõîç Äéáãùíéóìïý,
â) ç ïéêïíïìéêÞ ôïõò êáôÜóôáóç (üðùò äéá ìÝóïõ éóïëïãéóìþí Þ áðïóðáóìÜôùí éóïëïãéóìþí),
ã) ôï óõíïëéêü ýøïò ôïõ êýêëïõ åñãáóéþí ôïõò Þ ï êýêëïò åñãáóéþí ôïõò óôïí ôïìÝá äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ
áðïôåëåß ôï áíôéêåßìåíï ôçò óýìâáóçò ãéá ôéò ôñåéò ôåëåõôáßåò ïéêïíïìéêÝò ÷ñÞóåéò êáô' áíþôáôï üñéï,
ä) ç äÝóìåõóç ôñßôùí íá õðïóôçñßîïõí ôïí ÕðïøÞöéï
Þ ÐñïóöÝñïíôá êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò
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óýìâáóçò Þ íá óõììåôÜó÷ïõí óôç ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõ
(üðùò äéá ìÝóïõ äÞëùóçò ôïõ ôñßôïõ), åöüóïí ãßíåôáé
åðßêëçóç ôÝôïéáò äÝóìåõóçò,
å) åöüóïí ï ÕðïøÞöéïò Þ ÐñïóöÝñùí åßíáé êïéíïðñáîßá, ç öýóç êáé Ýêôáóç ôçò äÝóìåõóçò ãéá ïéêïíïìéêÞ
óõììåôï÷Þ ôùí ðñïóþðùí ðïõ ôçí áðáñôßæïõí Þ ôñßôùí
(üðùò äéá ìÝóïõ äÞëùóçò Þ âåâáßùóçò ÷ïñçãïýìåíçò
áðü ôá ìÝëç ôçò êïéíïðñáîßáò),
óô) ç ðéóôïëçðôéêÞ ôïõò éêáíüôçôá (üðùò äéá ìÝóïõ âåâáßùóçò äéåèíïýò ïñãáíéóìïý áîéïëüãçóçò áðü üðïõ íá
ðñïêýðôåé ç ó÷åôéêÞ äéáâÜèìéóç).
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï ÕðïøÞöéïò Þ ÐñïóöÝñùí, ãéá âÜóéìï ëüãï, äåí åßíáé óå èÝóç íá ðñïóêïìßóåé ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ æçôåß ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ, ìðïñåß íá áðïäåéêíýåé ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ ôïõ åðÜñêåéá ìå ïðïéïäÞðïôå Üëëï Ýããñáöï ôï ïðïßï ç
ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ êñßíåé êáôÜëëçëï.
3. Áîéïëüãçóç Ôå÷íéêþí êáé Åðáããåëìáôéêþí ÉêáíïôÞôùí
Åêôüò áðü ôïõò åëÝã÷ïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò 1 êáé 2, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ áîéïëïãåß ôéò ôå÷íéêÝò êáé åðáããåëìáôéêÝò éêáíüôçôåò ôùí Õðïøçößùí Þ
Ðñïóöåñüíôùí.
(á) Ïé ôå÷íéêÝò éêáíüôçôåò ôùí Õðïøçößùí Þ Ðñïóöåñüíôùí ìðïñïýí íá áðïäåéêíýïíôáé ìå Ýíáí Þ ðåñéóóüôåñïõò áðü ôïõò áêüëïõèïõò ôñüðïõò, áíÜëïãá ìå ôç öýóç, ôçí ðïóüôçôá Þ ôç óðïõäáéüôçôá êáé ôç ÷ñÞóç ôïõ
áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìâáóçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò áíùôÝñù áîéïëüãçóçò, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ äýíáôáé íá æçôÜ:
áá) õðïâïëÞ êáôáëüãïõ ôùí åñãáóéþí ðïõ Ý÷ïõí åêôåëåóèåß êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ðåíôáåôßá, ìå ôá ðéóôïðïéçôéêÜ êáé óôïé÷åßá áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé ç ïñèÞ åêôÝëåóÞ ôïõò, ôï ó÷åôéêü ðïóü, ï ôüðïò êáé ï ÷ñüíïò ðñáãìáôïðïßçóÞò ôïõò êáé ç Ýãêáéñç êáé ðñïóÞêïõóá
áðïðåñÜôùóÞ ôïõò,
ââ) õðïâïëÞ êáôáëüãïõ ôùí êõñéüôåñùí ðáñáäüóåùí
Þ ôùí êõñéüôåñùí õðçñåóéþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí Þ
ðáñáó÷Ýèçêáí êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ôñéåôßá, ìå áíáöïñÜ ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðïóïý, ôçò çìåñïìçíßáò êáé ôïõ ðáñáëÞðôç,
ãã) áíáöïñÜ ôïõ ôå÷íéêïý ðñïóùðéêïý Þ ôùí ôå÷íéêþí
õðçñåóéþí åßôå áíÞêïõí áðåõèåßáò óôïí ÕðïøÞöéï Þ
ÐñïóöÝñïíôá åßôå ü÷é,
ää) ðåñéãñáöÞ ôïõ ôå÷íéêïý åîïðëéóìïý êáé ôùí ìÝôñùí ðïõ ëáìâÜíåé ï ÕðïøÞöéïò Þ ÐñïóöÝñùí ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò ðïéüôçôáò êáé ðåñéãñáöÞ ôïõ åîïðëéóìïý
ìåëÝôçò êáé Ýñåõíáò ôçò åðé÷åßñçóÞò ôïõ,
åå) áíáöïñÜ åðáããåëìáôéêþí ðñïóüíôùí ôïõ Õðïøçößïõ Þ ÐñïóöÝñïíôá Þ áíáöïñÜ ôùí ôßôëùí óðïõäþí ôùí
äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí ôïõ éäßùò ôùí õðåõèýíùí ãéá ôçí
ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí Þ ôç äéåîáãùãÞ ôùí åñãáóéþí,
óôóô) áíáöïñÜ ôùí ìÝôñùí ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðïõ ìðïñåß íá åöáñìüæåé ï ÕðïøÞöéïò Þ ÐñïóöÝñùí
êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôçò Óýìâáóçò, üðïõ áõôü åíäåßêíõôáé,
ææ) äÞëùóç ó÷åôéêÜ ìå ôï ìÝóï åôÞóéï åñãáôïûðáëëçëéêü äõíáìéêü ôïõ Õðïøçößïõ Þ ÐñïóöÝñïíôïò êáé ãéá
ôïí áñéèìü ôùí óôåëå÷þí ôçò åðé÷åßñçóÞò ôïõ êáôÜ ôçí
ôåëåõôáßá ôñéåôßá,
çç) äÞëùóç ó÷åôéêÜ ìå ôá ìç÷áíÞìáôá, ôéò åãêáôáóôÜóåéò êáé ôïí ôå÷íéêü åîïðëéóìü ðïõ äéáèÝôåé ï ÕðïøÞöéïò
Þ ÐñïóöÝñùí ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò Óýìâáóçò,
èè) áíáöïñÜ ôïõ ôìÞìáôïò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýì-
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âáóçò ôï ïðïßï ï ÕðïøÞöéïò Þ ÐñïóöÝñùí ðñïôßèåôáé íá
áíáèÝóåé óå ôñßôïõò õðü ìïñöÞ õðåñãïëáâßáò, êáèþò
êáé ðåñéãñáöÞ ôùí âáóéêþí üñùí ôçò õðåñãïëáâßáò,
éé) åöüóïí ãßíåôáé åðßêëçóç ïéêïíïìéêÞò óôÞñéîçò ôñßôïõ ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò åêôÝëåóçò ôçò Óýìâáóçò, âåâáéþóåéò ôïõ ôñßôïõ áõôïý áðü ôéò ïðïßåò íá ðñïêýðôåé ç äÝóìåõóÞ ôïõ íá áíáëÜâåé ôï óýíïëï Þ ìÝñïò ôïõ ó÷åôéêïý
êüóôïõò,
éáéá) ðñïêåéìÝíïõ ãéá êïéíïðñáîßá, âåâáßùóç áðü ôçí
ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç öýóç êáé Ýêôáóç ôçò äÝóìåõóçò ãéá
ïéêïíïìéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí ðñïóþðùí ðïõ ôçí áðáñôßæïõí Þ ôñßôùí.
(â) Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ æçôÜ áðü ôïõò Õðïøçößïõò Þ
ÐñïóöÝñïíôåò íá áðïäåéêíýïõí ôçí åããñáöÞ ôïõò óå
åðáããåëìáôéêü Þ åìðïñéêü ìçôñþï Þ íá ðñïóêïìßæïõí
áíÜëïãç Ýíïñêç âåâáßùóç Þ ðéóôïðïéçôéêü. Óôéò ÓõìâÜóåéò Õðçñåóéþí, åöüóïí ïé ÕðïøÞöéïé Þ ÐñïóöÝñïíôåò
ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí åéäéêÞ Ýãêñéóç Þ íá åßíáé ìÝëç óõãêåêñéìÝíïõ ïñãáíéóìïý ãéá íá åßíáé óå èÝóç íá ðáñÜó÷ïõí ôç ó÷åôéêÞ õðçñåóßá óôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò Þ óýóôáóÞò ôïõò, ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ åßíáé äõíáôüí íá ôïõò
æçôÜ íá áðïäåßîïõí üôé äéáèÝôïõí ôçí Ýãêñéóç áõôÞ Þ üôé
åßíáé ìÝëç ôïõ åí ëüãù ïñãáíéóìïý.
(ã) ¼ôáí ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ áðáéôåß áðü ôïõò Õðïøçößïõò Þ ÐñïóöÝñïíôåò íá ðñïóêïìßóïõí ðéóôïðïéçôéêÜ
ðïõ åêäßäïíôáé áðü áíåîÜñôçôïõò ïñãáíéóìïýò êáé âåâáéþíïõí ôçí ôÞñçóç åê ìÝñïõò ôùí Õðïøçößùí Þ Ðñïóöåñüíôùí ïñéóìÝíùí ðñïôýðùí åîáóöÜëéóçò ôçò ðïéüôçôáò, ðñÝðåé íá ðáñáðÝìðåé óå óõóôÞìáôá äéáóöÜëéóçò
ðïéüôçôáò ðïõ âáóßæïíôáé óôá ó÷åôéêÜ åõñùðáúêÜ ðñüôõðá êáé ðéóôïðïéïýíôáé áðü ïñãáíéóìïýò ðïõ åöáñìüæïõí
ôá åõñùðáúêÜ ðñüôõðá ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç. Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ïöåßëåé íá áíáãíùñßæåé ôá éóïäýíáìá ðéóôïðïéçôéêÜ ðïõ åêäßäïõí ïñãáíéóìïß ðïõ åäñåýïõí óå Üëëá
êñÜôç - ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.
(ä) ¼ôáí ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ áðáéôåß áðü ôïõò Õðïøçößïõò Þ ÐñïóöÝñïíôåò íá ðñïóêïìßóïõí ðéóôïðïéçôéêÜ
ðïõ åêäßäïíôáé áðü áíåîÜñôçôïõò ïñãáíéóìïýò êáé âåâáéþíïõí ôçí ôÞñçóç åê ìÝñïõò ôùí Õðïøçößùí Þ Ðñïóöåñüíôùí ïñéóìÝíùí ðñïôýðùí ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò, ðñÝðåé íá ðáñáðÝìðåé åßôå óôï Åõñùðáúêü Óýóôçìá ÏéêïëïãéêÞò Äéá÷åßñéóçò êáé ÅëÝã÷ïõ (EMAS) åßôå
óå ðñüôõðá ðåñéâáëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðïõ âáóßæïíôáé
óå áíôßóôïé÷á åõñùðáúêÜ Þ äéåèíÞ ðñüôõðá.
(å) Ç ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìðïñåß íá êáëåß ôïõò Õðïøçößïõò Þ ÐñïóöÝñïíôåò íá óõìðëçñþíïõí Þ íá äéåõêñéíßæïõí ôá Ýããñáöá ðïõ õðÝâáëáí óôá ðëáßóéá ôùí Äéáäéêáóéþí ÁíÜèåóçò.
(óô) Ï ôñüðïò êáé ï ÷ñüíïò ðñïóêüìéóÞò ôïõò êáèïñßæïíôáé áðü ôçí ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìå ôçí ÐñïêÞñõîç.
¢ñèñï 16
Êáô' åîáßñåóç åöáñìïãÞ äéáôÜîåùí ôïõ í. 3049/2002
Óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò êáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí
äéáäéêáóéþí áíÜèåóçò ôùí Üñèñùí 9 Ýùò 15, ç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô.
ìå åéäéêÜ áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóÞ ôçò êáé ìå ôÞñçóç ôùí
ãåíéêþí áñ÷þí ôïõ Üñèñïõ 9 , äýíáôáé íá åíåñãÞóåé ùò
ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ ìå áíÜëïãç åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí
ôùí Üñèñùí 5, 6 êáé 7 ôïõ í. 3049/2002. Óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ, êÜèå áíáöïñÜ óôç ÄéõðïõñãéêÞ ÅðéôñïðÞ ÁðïêñáôéêïðïéÞóåùí (Ä.Å.Á.) íïåßôáé ùò áíáöïñÜ óôç Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô.
êáé êÜèå áíáöïñÜ óôçí ÅéäéêÞ Ãñáììáôåßá ÁðïêñáôéêïðïéÞóåùí (Å.Ã.Á.) íïåßôáé ùò áíáöïñÜ óôçí Å.Ã.Ó.Ä.É.Ô.
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)
ÊÅÖÁËÁÉÏ Ä´
ÓÕÌÂÁÔÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ
¢ñèñï 17
Óýìâáóç Óýìðñáîçò

1. Óõìâáôéêü Ðëáßóéï - ÅöáñìïóôÝá íïìïèåóßá
Ïé ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò, êáèþò êáé ôá Ðáñåðüìåíá
Óýìöùíá ðåñéëáìâÜíïõí ôïõò üñïõò êáé ôéò ñõèìßóåéò
ðïõ êáèïñßóôçêáí áðü ôï Äçìüóéï ÖïñÝá ìå ôç ó÷åôéêÞ
ÐñïêÞñõîç êáôÜ ôç Äéáäéêáóßá ÁíÜèåóçò êáé óõíéóôïýí
ôï ìüíï óõìâáôéêü ðëáßóéï ðïõ äåóìåýåé ôïõò åìðëåêüìåíïõò Äçìüóéïõò êáé Éäéùôéêïýò Öïñåßò.
Óôéò ÓõìðñÜîåéò ðïõ Ý÷ïõí õðá÷èåß óôï êáèåóôþò ôïõ
íüìïõ áõôïý, åöáñìüæïíôáé ïé üñïé ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò êáé óõìðëçñùìáôéêÜ ï Áóôéêüò Êþäéêáò.
2. Ðåñéå÷üìåíï ÓõìâÜóåùí Óýìðñáîçò
Ïé ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò êáé ôá Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá
ðåñéëáìâÜíïõí óáöÞ êáé áíáëõôéêÞ ðåñéãñáöÞ ôùí äéêáéùìÜôùí êáé ôùí õðï÷ñåþóåùí ôùí ìåñþí óå ó÷Ýóç ìå
ôï áíôéêåßìåíï ôçò Óýìðñáîçò. Åéäéêüôåñá, ìå ôéò Üíù
ÓõìâÜóåéò ðñïâëÝðïíôáé éäßùò ôá áêüëïõèá:
(á) Ôï áíôéêåßìåíï ôçò Óýìðñáîçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ðñïäéáãñáöþí ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò õðçñåóßáò,
ôï êáôáâëçôÝï óôïí Éäéùôéêü ÖïñÝá óõìâáôéêü áíôÜëëáãìá êáé ïé äéáôÜîåéò âÜóåé ôùí ïðïßùí èá åðéìåñßæïíôáé
ìåôáîý ôùí óõìâáëëïìÝíùí ôá áíôáëëÜãìáôá ðïõ ôõ÷üí
êáôáâÜëëïíôáé áðü ôïõò ôåëéêïýò ÷ñÞóôåò ãéá ôç ÷ñÞóç
ôïõ Ýñãïõ Þ ôçí ðáñï÷Þ ôçò õðçñåóßáò.
(â) Ï ôñüðïò Üóêçóçò ôçò åðïðôåßáò ôçò åêôÝëåóçò êáé
ëåéôïõñãßáò ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò ðáñï÷Þò ôçò õðçñåóßáò åßôå ìÝóù áíåîÜñôçôùí åôáéñåéþí ðïõ ï Äçìüóéïò êáé ï
Éäéùôéêüò ÖïñÝáò ðñïóëáìâÜíïõí áðü êïéíïý ãéá ôï óêïðü áõôüí åßôå ìÝóù ôùí áñìüäéùí õðçñåóéþí ôïõ Äçìïóßïõ.
(ã) Ïé ìÝèïäïé äéáóöÜëéóçò ôçò ðïéüôçôáò êáôÜ ôçí
åêôÝëåóç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ Ýñãïõ Þ ôçí ðáñï÷Þ ôçò õðçñåóßáò.
(ä) Ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá åêôÝëåóçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò
Óýìðñáîçò, ïé ðñïûðïèÝóåéò ôñïðïðïßçóÞò ôïõ, ïé ðïéíéêÝò ñÞôñåò êáé ôá áíôáëëÜãìáôá óå ðåñßðôùóç õðÝñâáóçò Þ óýíôìçóçò áíôßóôïé÷á ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò áõôïý, ç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò, êáèþò
êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñÜôáóçò Þ óýíôìçóçò ôçò
äéÜñêåéáò áõôÞò.
(å) Ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï èá ðáñá÷ùñåßôáé óôïí Éäéùôéêü ÖïñÝá ç ÷ñÞóç Þ ç åêìåôÜëëåõóç ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí åêôÝëåóç êáé ëåéôïõñãßá
ôïõ Ýñãïõ Þ ôçí ðáñï÷Þ ôçò õðçñåóßáò êáé ôá ôõ÷üí ðñïâëåðüìåíá áíôáëëÜãìáôá.
(óô) Ï ôñüðïò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò õëïðïßçóçò ôïõ
áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìðñáîçò.
(æ) Ç ôõ÷üí áðáéôïýìåíç åê ìÝñïõò ôïõ Äçìüóéïõ ÖïñÝá Ýãêñéóç ôùí ÷ñçìáôïäïôéêþí óõìâÜóåùí ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá, êáèþò êáé ôçò äéáäéêáóßáò ôñïðïðïßçóÞò
ôïõò.
(ç) Ç êáôáíïìÞ ôùí êéíäýíùí ìåôáîý ôùí ìåñþí êáé ïé
óõíÝðåéåò åðÝëåõóçò ãåãïíüôùí ðïõ óõíéóôïýí áíùôÝñá
âßá.
(è) Ïé áóöáëéóôéêÝò êáëýøåéò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìâáóçò Þ ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá.
(é) Ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôùí áñ÷áéïôÞôùí.
(éá) Ç êáôï÷ýñùóç äéêáéùìÜôùí ðíåõìáôéêÞò êáé âéïìç÷áíéêÞò éäéïêôçóßáò.

(éâ) Ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò, óõíôÞñçóçò êáé åêìåôÜëëåõóçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìðñáîçò.
(éã) Ôï ýøïò ôùí áíôáëëáãìÜôùí ðïõ êáôáâÜëëïíôáé
ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò õðçñåóßáò áðü ôïõò ÷ñÞóôåò, ï ôñüðïò åßóðñáîÞò ôïõò, êáèþò êáé ïé ëüãïé êáé
ôñüðïé áíáðñïóáñìïãÞò ôïõò.
(éä) Ï ôñüðïò åðéìåñéóìïý, ìåôáîý ôïõ Äçìüóéïõ êáé
ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá, ôùí ùöåëåéþí ðïõ èá ðñïêýøïõí,
åßôå áðü ôçí ôõ÷üí áíá÷ñçìáôïäüôçóç ôùí äáíåßùí ôïõ
Éäéùôéêïý ÖïñÝá åßôå ìåôÜ ôçí åðßôåõîç åíüò óõãêåêñéìÝíïõ ðïóïóôïý áðüäïóçò ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôïõ.
(éå) Ç Ýêôáóç ôùí åããõÞóåùí ðïõ ðáñÝ÷åé ï Éäéùôéêüò
ÖïñÝáò ãéá ôçí Ýãêáéñç êáé ðñïóÞêïõóá åêôÝëåóç, ëåéôïõñãßá êáé óõíôÞñçóç ôïõ Ýñãïõ Þ ôçí ðñïóÞêïõóá ðáñï÷Þ ôçò õðçñåóßáò.
(éóô) Ç õðïêáôÜóôáóç ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá Þ ôùí äáíåéóôþí ìå áðüöáóç ôçò ÁíáèÝôïõóáò Áñ÷Þò êáé ïé ðåñéðôþóåéò ðïõ áõôÞ åðéôñÝðåôáé, êáèþò êáé êÜèå ó÷åôéêü
èÝìá.
(éæ) Ç êáôáâïëÞ áðïæçìéþóåùí êáé ç åí ãÝíåé áðïêáôÜóôáóç ôçò ðñïêëçèåßóáò æçìßáò óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ
ïðïéïäÞðïôå áðü ôá óõìâáëëüìåíá ìÝñç áèåôåß ôéò óõìâáôéêÝò ôïõ õðï÷ñåþóåéò.
(éç) Ïé ëüãïé êáôáããåëßáò êÜèå óýìâáóçò êáé ïé óõíÝðåéÝò ôçò.
(éè) Ôï åöáñìïóôÝï äßêáéï.
(ê) Ç äéáäéêáóßá åðßëõóçò äéáöïñþí.
(êá) Ç óåéñÜ ðñïôåñáéüôçôáò ôùí ôõ÷üí ðñïóáñôçìÜôùí Þ ðáñáñôçìÜôùí êÜèå óýìâáóçò.
(êâ) Ç åîåéäßêåõóç ôùí åëÜ÷éóôùí áðáéôÞóåùí ëåéôïõñãßáò êáé óõíôÞñçóçò ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôá ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò.
(êã) Ï êáèïñéóìüò ôùí äéáäéêáóéþí ðáñÜäïóçò ôïõ Ýñãïõ óôï Äçìüóéï ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò ðåñéüäïõ åêìåôÜëëåõóçò, ïé ôõ÷üí õðï÷ñåþóåéò åêðáßäåõóçò êáé ìåôáöïñÜò
ôå÷íïãíùóßáò ôïõ Éäéùôéêïý ÖïñÝá óôï Äçìüóéï ÖïñÝá,
ïé ðñïäéáãñáöÝò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç
êáé ïé åããõÞóåéò êáèþò êáé ï ÷ñüíïò áõôþí ìåôÜ ôçí áíÜëçøç ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò õðçñåóßáò áðü ôï Äçìüóéï ÖïñÝá.
(êä) Ïé áðáéôÞóåéò õãéåéíÞò êáé áóöÜëåéáò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ÷ñçóôþí ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò õðçñåóßáò.
(êå) Ç ôõ÷üí äéáäéêáóßá åðßëõóçò äéáöïñþí áðü ÅðéôñïðÞ Åìðåéñïãíùìüíùí ðïõ ïñßæïõí áðü êïéíïý ôá óõìâáëëüìåíá ìÝñç.
¢ñèñï 18
ÈÝìáôá ÷ñçìáôïäüôçóçò
1. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞ åðÜñêåéá êáé áðüäåéîç áõôÞò
Ïé Åôáéñåßåò Åéäéêïý Óêïðïý ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 1, ðïõ áíáëáìâÜíïõí ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí óôá ðëáßóéá ÓõìðñÜîåùí, öÝñoõí ôçí
åõèýíç êáé ôïí êßíäõíï ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí ðñïóÞêïõóá åêðëÞñùóç ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõò áðü ôéò ó÷åôéêÝò ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò Þ êáé ôá
Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá, ïöåßëïõí äå íá ðñïóêïìßæïõí
óôïõò Äçìüóéïõò Öïñåßò óôïé÷åßá áðü ôá ïðïßá íá ðñïêýðôåé ç äéáèåóéìüôçôá ÷ñçìáôïäüôçóçò ðïõ åðáñêåß ãéá
ôçí åêðëÞñùóç ôïõ óõíüëïõ ôùí õðï÷ñåþóåùí ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü áõôÝò óýìöùíá ìå ôç ó÷åôéêÞ ÐñïêÞñõîç. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç ðåñéëáìâÜíåé éäßùò:
(á) ôá ßäéá êåöÜëáéá ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý,
(â) ôá êåöÜëáéá ðïõ åîáóöáëßæåé ç Åôáéñåßá Åéäéêïý
Óêïðïý ìå ïðïéáäÞðïôå ìïñöÞ äáíåßïõ Þ ðßóôùóçò êáé
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éäßùò ìå äÜíåéá, ïìïëïãßåò êáé ôéôëïðïßçóç ìåëëïíôéêþí Þ
õöéóôÜìåíùí áðáéôÞóåùí,
(ã) ôéò áíáãêáßåò åããõÞóåéò Þ åîáóöáëßóåéò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ðáñï÷Þ ôùí õðü (á) êáé (â) áíùôÝñù êåöáëáßùí Þ ðéóôþóåùí,
(ä) ôïõò ðüñïõò áðü ôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìðñáîçò êáôÜ ôçí êáôáóêåõáóôéêÞ ðåñßïäï.
2. Óõììåôï÷Þ Äçìüóéùí ÖïñÝùí êáé ìïñöÝò áõôÞò - ¢ëëá áíôáëëÜãìáôá
(á) Óôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò åêôÝëåóçò ôùí Ýñãùí Þ ôçò
ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí ðïõ õðÜãïíôáé óôï íüìï áõôüí,
ìðïñïýí íá óõììåôÝ÷ïõí êáé ïé Äçìüóéïé Öïñåßò. Ç óõììåôï÷Þ áõôÞ ìðïñåß íá åßíáé óå ÷ñÞìá Þ óå åßäïò. Óôçí
ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç, ìðïñåß íá Ý÷åé ôç ìïñöÞ áíôáëëáãìÜôùí üðùò åíäåéêôéêÜ åßíáé ç ðáñá÷þñçóç áêéíÞôùí
êáôÜ ÷ñÞóç (åí üëù Þ åí ìÝñåé), ç ðáñá÷þñçóç åìðñÜãìáôùí äéêáéùìÜôùí åðß áêéíÞôùí êáé ç åê÷þñçóç äéêáéùìÜôùí åêìåôÜëëåõóçò Ýñãùí. Óôéò ðåñéðôþóåéò ôïõ
ðñïçãïýìåíïõ åäáößïõ, ôá äéêáéþìáôá ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé
óôçí Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý äåí ìðïñåß íá åêôåßíïíôáé
êáé óôï äéÜóôçìá ðïõ áêïëïõèåß ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò.
(â) Ïé Äçìüóéïé Öïñåßò åðéôñÝðåôáé íá óõììåôÝ÷ïõí êáé
óôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìðñáîçò.
(ã) Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ç óõììåôï÷Þ ôïõ Äçìüóéïõ ÖïñÝá êáé ç ìïñöÞ Þ ïé ìïñöÝò ðïõ èá ìðïñåß íá ëÜâåé, ðñÝðåé íá ðñïóäéïñßæïíôáé ìå óáöÞíåéá óôç ó÷åôéêÞ ÐñïêÞñõîç.
3. Áðåõèåßáò óõìâÜóåéò ìå ôïõò äáíåéóôÝò
Ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò ñýèìéóçò åéäéêþí èåìÜôùí êáé ôçí
åí ãÝíåé äéåõêüëõíóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò åêôÝëåóçò ôùí Ýñãùí Þ ôçò ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí, ïé Äçìüóéïé Öïñåßò äýíáíôáé íá óõíÜðôïõí óõìâÜóåéò êáé ìå ôïõò
äáíåéóôÝò ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý.
ÊÅÖÁËÁÉÏ Å´
ÅÉÄÉÊÅÓ ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
¢ñèñï 19
ÁíôÜëëáãìá êáôáâëçôÝï áðü ôïõò ÷ñÞóôåò ôùí Ýñãùí
Þ õðçñåóéþí
1. Êáèïñéóìüò äéáäéêáóßáò åßóðñáîçò óõìâáôéêïý
áíôáëëÜãìáôïò
¼ôáí ôï óõìâáôéêü áíôÜëëáãìá ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý
Óêïðïý åéóðñÜôôåôáé, åí üëù Þ åí ìÝñåé, áðåõèåßáò áðü
ôïõò ôåëéêïýò ÷ñÞóôåò ôïõ Ýñãïõ Þ ôçò õðçñåóßáò, ç äéáäéêáóßá åßóðñáîçò êáé êÜèå Üëëç ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá
ñõèìßæïíôáé ìå áðüöáóç ôçò Ä.Å.Ó.Ä.É.Ô..
2. ÓõíäñïìÞ ôïõ Äçìüóéïõ ÖïñÝá
Ï åêÜóôïôå åìðëåêüìåíïò Äçìüóéïò ÖïñÝáò, êáèþò
êáé êÜèå Üëëç áñìüäéá äçìüóéá áñ÷Þ ðáñÝ÷åé êÜèå óõíäñïìÞ ðïõ êñßíåôáé áíáãêáßá, þóôå ç Åôáéñåßá Åéäéêïý
Óêïðïý íá äýíáôáé íá åéóðñÜôôåé áðñüóêïðôá ôá ðïóÜ
ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ðïõ áðïôåëïýí ôï óõìâáôéêü ôçò áíôÜëëáãìá.
¢ñèñï 20
¸êäïóç áäåéþí
Ç Ýêäïóç üëùí ôùí áäåéþí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ìåëÝôç, êáôáóêåõÞ, ÷ñçìáôïäüôçóç, ëåéôïõñãßá, åêìåôÜëëåõóç êáé óõíôÞñçóç ôùí Ýñãùí Þ êáé ôçí ðáñï÷Þ ôùí
õðçñåóéþí ðïõ Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ãßíåôáé óôï üíïìá êáé ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý. Ïé Üäåéåò áõôÝò ëïãßæåôáé üôé Ý÷ïõí åêäïèåß,
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áí ïé áñìüäéåò êáé óõíáñìüäéåò ãéá ôçí ÝêäïóÞ ôïõò áñ÷Ýò äåí Ý÷ïõí ðñïâåß óå Ýããñáöç áéôéïëïãçìÝíç Üñíçóç
Ýêäïóçò ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá åîÞíôá çìåñþí áðü ôçí õðïâïëÞ ó÷åôéêïý áéôÞìáôïò áðü ôçí Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý. Áßôçìá ãéá ÷ïñÞãçóç Üäåéáò ëïãßæåôáé üôé Ý÷åé õðïâëçèåß íïìßìùò ìüíï: (á) åÜí óõíïäåýåôáé áðü ôá äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ åßíáé êáôÜ íüìï
áðáñáßôçôá ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò áõôÞò êáé (â) Ý÷åé
ôý÷åé ðñïåëÝã÷ïõ ðëçñüôçôáò öáêÝëïõ õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ï ðñïÝëåã÷ïò áõôüò ðñïâëÝðåôáé áðü ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá.
¢ñèñï 21
Áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá
Óå ðåñßðôùóç áíåýñåóçò áñ÷áéïôÞôùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êáôáóêåõÞò ï Äçìüóéïò ÖïñÝáò, êáôüðéí åéäïðïßçóçò áðü ôçí Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý, ãíùóôïðïéåß
áõôü óôçí áñìüäéá Áñ÷áéïëïãéêÞ Õðçñåóßá, ç ïðïßá õðï÷ñåïýôáé ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá åîÞíôá çìåñþí íá õðïäåßîåé ôñüðïõò óõíÝ÷éóçò ôùí åñãáóéþí êáé íá
ðñïâåß óôéò áðáéôïýìåíåò åíÝñãåéåò ãéá ôç äéáóöÜëéóç
ôçò ðñïóôáóßáò ôùí áñ÷áéïôÞôùí. Áí ðáñÝëèåé Üðñáêôç
ç Üíù ðñïèåóìßá, ç Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý äýíáôáé íá
æçôÞóåé êáé ï Äçìüóéïò ÖïñÝáò õðï÷ñåïýôáé íá ÷ïñçãÞóåé ÷ñïíéêÞ ðáñÜôáóç ôùí ðñïâëåðüìåíùí óõìâáôéêþí
ðñïèåóìéþí ßóç ìå ôçí êáèõóôÝñçóç ðïõ ðñïêëÞèçêå
áðü ôç ìç óõììüñöùóç ôçò áñìüäéáò Áñ÷áéïëïãéêÞò
Õðçñåóßáò êáé ôçí êáèõóôÝñçóç ðïõ ìðïñåß íá ðñïêýøåé
ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí ðïõ ôõ÷üí áðáéôïýíôáé ãéá
ôçí ðñïóôáóßá ôùí åõñçìÜôùí. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ç
Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý äéêáéïýôáé íá æçôÞóåé ôçí áíüñèùóç ôçò æçìßáò ðïõ ôõ÷üí õðÝóôç áðü ôçí êáèõóôÝñçóç.
¢ñèñï 22
Ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
1. ÌåëÝôåò ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí
Ïé áðáéôïýìåíåò êáôÜ ðåñßðôùóç ìåëÝôåò Þ ðñïìåëÝôåò ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí åêðïíïýíôáé êáé å-ãêñßíïíôáé êáé ïé åðéâáëëüìåíïé ðåñéâáëëïíôéêïß üñïé êáèïñßæïíôáé ðñéí áðü ôçí áíÜèåóç ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò.
Áí ï åìðëåêüìåíïò Äçìüóéïò ÖïñÝáò, ãéá ëüãïõò ðïõ
äåí èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé åîáñ÷Þò ðñïâëÝøåé áêüìç êáé ìå
êáôáâïëÞ éäéáßôåñçò åðéìÝëåéáò, åðéâÜëëåé ðñüóèåôïõò
üñïõò, ôüôå ïöåßëåé íá áðïæçìéþóåé ôçí Åôáéñåßá Åéäéêïý
Óêïðïý ãéá êÜèå ðñüóèåôï êüóôïò Þ äáðÜíç ôçò.
2. ÌÝôñá áõîçìÝíçò ðñïóôáóßáò
Óôç Óýìâáóç Óýìðñáîçò ìðïñåß íá ðñïâëÝðïíôáé ìÝôñá áõîçìÝíçò ðñïóôáóßáò ôïõ öõóéêïý êáé ðïëéôéóôéêïý
ðåñéâÜëëïíôïò, åöüóïí ôá ìÝôñá áõôÜ åß÷áí ðåñéëçöèåß
óôç ó÷åôéêÞ ÐñïêÞñõîç.
¢ñèñï 23
Áðáëëïôñéþóåéò
1. Êáôåðåßãïí - Êüóôïò - Áðüöáóç
Ç áðáëëïôñßùóç ôùí éäéïêôçóéþí ðïõ åßíáé áíáãêáßåò
ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí
ðïõ åìðßðôïõí óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ íüìïõ áõôïý Þ
ç óýóôáóç åìðñÜãìáôùí äéêáéùìÜôùí åð' áõôþí, üðïõ
áõôü åðéôñÝðåôáé, åîõðçñåôïýí óêïðïýò ðñïöáíïýò äçìüóéáò ùöÝëåéáò êáé èåùñïýíôáé êáôåðåßãïõóåò êáé ìåßæïíïò óçìáóßáò õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç åîõðçñÝôçóç
óêïðþí äçìüóéáò ùöÝëåéáò óôïé÷åéïèåôåßôáé óôçí ïéêåßá
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åãêñéôéêÞ ðñÜîç ôçò áðáëëïôñßùóçò. Ç áðáëëïôñßùóç
ôùí éäéïêôçóéþí áõôþí Þ ç óýóôáóç åìðñÜãìáôùí äéêáéùìÜôùí åð' áõôþí ãßíåôáé õðÝñ ôïõ åìðëåêüìåíïõ êÜèå
öïñÜ Äçìüóéïõ ÖïñÝá. Ç áðáëëïôñßùóç êçñýóóåôáé ìå
êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Õðïõñãïý. Áí ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç ôáêôÞ ðñïèåóìßá ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç
ôçò áðáëëïôñßùóçò Þ ôç óýóôáóç åìðñÜãìáôùí äéêáéùìÜôùí, ç Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý äéêáéïýôáé íá æçôÞóåé
êáé ï Äçìüóéïò ÖïñÝáò õðï÷ñåïýôáé íá ÷ïñçãÞóåé ÷ñïíéêÞ ðáñÜôáóç ôùí ðñïâëåðüìåíùí óõìâáôéêþí ðñïèåóìéþí ßóç ìå ôçí êáèõóôÝñçóç ðïõ ðñïêëÞèçêå. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ, ç Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý äéêáéïýôáé íá
æçôÞóåé ôçí áíüñèùóç ôçò æçìßáò ðïõ ôõ÷üí õðÝóôç áðü
ôçí êáèõóôÝñçóç.
2. ×áñáêôçñéóìüò
Áí ç áðáëëïôñßùóç Þ ç óýóôáóç åìðñÜãìáôïõ äéêáéþìáôïò åðß ôùí ðáñáðÜíù éäéïêôçóéþí ãßíåôáé ìå äáðÜíåò
ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý, ïé äáðÜíåò áõôÝò óõíéóôïýí áíôÜëëáãìá ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí éäéïêôçóéþí áõôþí Þ
ôùí åð´ áõôþí åìðñÜãìáôùí äéêáéùìÜôùí.
¢ñèñï 24
Äçìüóéåò Õðçñåóßåò êáé Åñãáóßåò
Ïñãáíéóìþí ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò
Ïé Äçìüóéåò Õðçñåóßåò, ïé Åðé÷åéñÞóåéò êáé ïé Ïñãáíéóìïß ÊïéíÞò ÙöÝëåéáò ðñïâáßíïõí áìÝóùò êáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá óôçí åêôÝëåóç åñãáóéþí êáé óôéò åíÝñãåéåò
áñìïäéüôçôÜò ôïõò, ðïõ åßíáé áíáãêáßåò Þ ÷ñÞóéìåò ãéá
ôçí ïìáëÞ êáé áðñüóêïðôç åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí ôïõ íüìïõ áõôïý. Áí ïé Äçìüóéåò
Õðçñåóßåò, ïé Åðé÷åéñÞóåéò êáé ïé Ïñãáíéóìïß ÊïéíÞò
ÙöÝëåéáò äåí óõììïñöþíïíôáé ìå ôéò áíùôÝñù õðï÷ñåþóåéò ôïõò, ç Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý äéêáéïýôáé íá æçôÞóåé êáé ï Äçìüóéïò ÖïñÝáò õðï÷ñåïýôáé íá ÷ïñçãÞóåé
÷ñïíéêÞ ðáñÜôáóç ôùí ðñïâëåðüìåíùí óõìâáôéêþí ðñïèåóìéþí ßóç ìå ôçí êáèõóôÝñçóç ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü ôç
ìç óõììüñöùóç. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ç Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý äéêáéïýôáé íá æçôÞóåé ôçí áíüñèùóç ôçò æçìßáò ðïõ ôõ÷üí õðÝóôç áðü ôçí êáèõóôÝñçóç.
ÊÅÖÁËÁÉÏ ÓÔ´
ÍÏÌÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ
¢ñèñï 25
Åê÷þñçóç áðáéôÞóåùí
Ïé Åôáéñåßåò Åéäéêïý Óêïðïý ðïõ óõìâÜëëïíôáé óå ÓõìâÜóåéò Óýìðñáîçò äýíáíôáé íá åê÷ùñïýí ìÝñïò Þ ôï óýíïëï ôùí óõìâáôéêþí ôïõò áîéþóåùí, õöéóôÜìåíùí êáé
ìåëëïíôéêþí, åöüóïí áõôÝò ðñïóäéïñßæïíôáé Þ åßíáé äõíáôüí íá ðñïóäéïñéóèïýí ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, óå ðéóôùôéêÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÜ éäñýìáôá Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëá
÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ éäñýìáôá ðïõ õðüêåéíôáé óå åðïðôåßá
êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò Þ Üëëçò áñìüäéáò áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò, ôá ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí óôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò õëïðïßçóçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò Þ
óõìâÜëëïíôáé ìå ôÝôïéá ðéóôùôéêÜ Þ ÷ñçìáôïäïôéêÜ éäñýìáôá Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëá ÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ éäñýìáôá
ðïõ õðüêåéíôáé óå åðïðôåßá õðü ïðïéáäÞðïôå éäéüôçôá,
üðùò åêäï÷Ýùò, äéáäü÷ïõ Þ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ ðñïò
åîáóöÜëéóç ôùí áðáéôÞóåþí ôïõò áðü ôç ÷ñçìáôïäüôçóç áõôÞ. ÅðéôñÝðåôáé åðßóçò ç ùò Üíù åê÷þñçóç óå áëëïäáðÝò Þ çìåäáðÝò åôáéñåßåò åéäéêïý óêïðïý ðñïò ôï
óêïðü ôéôëïðïßçóçò êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í.
3156/2003.

¢ñèñï 26
Êýñïò åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí
1. ÌåôáãåíÝóôåñç ðôþ÷åõóç
Ôï êýñïò ôùí åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí ðïõ ðáñáó÷Ýèçêáí ïðïôåäÞðïôå áðü ôçí Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý Þ
ïðïéïíäÞðïôå ôñßôï õðÝñ ïðïéïõäÞðïôå ðéóôùôéêïý Þ
÷ñçìáôïäïôéêïý éäñýìáôïò Þ ïðïéïõäÞðïôå Üëëïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý éäñýìáôïò ðïõ õðüêåéôáé óå åðïðôåßá êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò Þ Üëëçò áñìüäéáò áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò
Þ Äçìüóéïõ ÖïñÝá Þ ôñßôïõ ðñïò åîáóöÜëéóç áðáéôÞóåþí ôïõò êáôÜ ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý áðü ôç ÷ñçìáôïäüôçóç Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëç ó÷åôéêÞ Þ ðáñåðüìåíç
óýìâáóç Þ ðñÜîç ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí ðïõ åìðßðôïõí óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ íüìïõ áõôïý, äåí èßãåôáé áðü ôçí åðéâïëÞ ïðïéïõäÞðïôå óõëëïãéêïý ìÝôñïõ éêáíïðïßçóçò ôùí ðéóôùôþí, ðïõ óõíåðÜãåôáé ôçí áðáãüñåõóç Þ ôïí ðåñéïñéóìü
ôçò åîïõóßáò äéÜèåóçò ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôçò
Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý Þ ôïõ ôñßôïõ ðïõ óõíÝóôçóå
ôçí áóöÜëåéá, ïýôå áðü ôçí õðïâïëÞ ó÷åôéêÞò áßôçóçò
êáô' áõôþí. Ôï ßäéï éó÷ýåé êáé üôáí ðñüêåéôáé ãéá ìåëëïíôéêÝò áðáéôÞóåéò, ç ãÝíåóç ôùí ïðïßùí åðÝñ÷åôáé ìåôÜ ôçí
åðéâïëÞ ôïõ óõëëïãéêïý ìÝôñïõ Þ ôçí õðïâïëÞ ôçò ó÷åôéêÞò áßôçóçò.
2. ÅíäåéêôéêÞ áðáñßèìçóç
Ôï áðñüóâëçôï ôùí åìðñÜãìáôùí áóöáëåéþí óýìöùíá ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï éó÷ýåé éäßùò:
(á) óå õðïèÞêåò Þ ðñïóçìåéþóåéò, ðïõ åããñÜöïíôáé ìå
ïðïéïíäÞðïôå ôßôëï, ìåôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõò,
(â) óå åíÝ÷õñá ìå Þ ÷ùñßò ðáñÜäïóç êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Áóôéêïý Êþäéêá, ôïõ í.ä. 177/13.8.1923 Þ êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2844/2000 ìå áíôéêåßìåíï êéíçôÜ ðñÜãìáôá
Þ ïìÜäá ðñáãìÜôùí, ìåôÜ ôç íïìüôõðç óýóôáóÞ ôïõò,
(ã) óå åíÝ÷õñá Þ åîáóöáëéóôéêÝò åê÷ùñÞóåéò ìå áíôéêåßìåíï ðáñïýóåò Þ ìÝëëïõóåò áðáéôÞóåéò Þ êáé ïìÜäåò
áðáéôÞóåùí ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé ùò óýíïëï óýìöùíá
ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ í. 2844/2000
(ÖÅÊ 220 Á´), ìåôÜ ôç íïìüôõðç óýóôáóç ôïõ åíå÷ýñïõ Þ
ôçí áíáããåëßá ôçò åê÷þñçóçò êáé
(ä) óå ðåñéðôþóåéò ðáñï÷Þò êõìáéíüìåíçò áóöÜëåéáò
óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 15 Ýùò êáé 18 ôïõ í. 2844/2000, ìåôÜ ôç íïìüôõðç óýóôáóç ôïõ åíå÷ýñïõ Þ ôçí áíáããåëßá
ôçò åê÷þñçóçò.
3. ÄáíåéóôÝò åéò ïëüêëçñï
Ïé êÜèå åßäïõò åìðñÜãìáôåò áóöÜëåéåò, üðùò õðïèÞêåò, ðñïóçìåéþóåéò, åíÝ÷õñá, åîáóöáëéóôéêÝò åê÷ùñÞóåéò, ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ðñïò åîáóöÜëéóç áðáéôÞóåùí áðü
äÜíåéá Þ Üëëåò ðéóôþóåéò êáé ÷ïñçãïýíôáé áðü êïéíïðñáîßá ðéóôùôéêþí Þ ÷ñçìáôïäïôéêþí éäñõìÜôùí Þ Üëëùí
÷ñçìáôïðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ðïõ õðüêåéíôáé óå åðïðôåßá êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò Þ Üëëçò áñìüäéáò áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò, ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ðïõ åìðßðôïõí óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ íüìïõ áõôïý ìðïñïýí, åöüóïí ïé äáíåéóôÝò åßíáé äáíåéóôÝò åéò
ïëüêëçñï ãéá ôï óýíïëï Þ ìÝñïò ôïõ äáíåßïõ Þ ôçò ðßóôùóçò êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 489 ôïõ Áóôéêïý Êþäéêá, íá åããñÜöïíôáé, íá óõíéóôþíôáé Þ íá óõíÜðôïíôáé
ãéá ôï óýíïëü ôïõò (Þ ôï áíôßóôïé÷ï ìÝñïò ôïõò) õðÝñ
åíüò åêðñïóþðïõ ôùí äáíåéóôþí, ï ïðïßïò ïñßæåôáé óôçí
ïéêåßá ðéóôùôéêÞ óýìâáóç êáé áóêåß üëá ôá äéêáéþìáôá
ðïõ áðïññÝïõí áðü ôéò áóöÜëåéåò áõôÝò ùò åíõðüèçêïò
Þ åíå÷õñïý÷ïò äáíåéóôÞò Þ ùò åêäï÷Ýáò. Åöüóïí ç ÷ñç-
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ìáôïäüôçóç ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý
äáíåßïõ, ïé ó÷åôéêÝò åìðñÜãìáôåò Þ Üëëåò áóöÜëåéåò
ëáìâÜíïíôáé áðü ôïí åêðñüóùðï ôùí ïìïëïãéïý÷ùí êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 3156/2003.
¢ñèñï 27
ÅõñùðáúêÞ ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí
Ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôçò íïìïèåóßáò ðïõ
áíáöÝñïíôáé óå áðáéôÞóåéò ôñáðåæþí êáé óôéò åîáóöáëßóåéò ôïõò, ç ÅõñùðáúêÞ ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí õðÜãåôáé
óôéò áíôßóôïé÷åò ñõèìßóåéò, åöüóïí ðñüêåéôáé ãéá äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò êáé óõíáöåßò äéêáéïðñáîßåò ðïõ êáôáñôßæïíôáé óå ó÷Ýóç ìå ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí Þ ôçí ðáñï÷Þ
ôùí õðçñåóéþí ðïõ åìðßðôïõí óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ
íüìïõ áõôïý.
¢ñèñï 28
ÌåôáâéâÜóåéò ìåôï÷þí êáé åéóáãùãÞ
óå ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ
1. ÌåôáâéâÜóåéò ìåôï÷þí, áõîÞóåéò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ êáé åôáéñéêïß ìåôáó÷çìáôéóìïß
Áðáéôåßôáé ç Ýããñáöç óõíáßíåóç ôïõ Äçìüóéïõ ÖïñÝá
ðñïêåéìÝíïõ íá åðé÷åéñçèïýí Ýãêõñá:
(á) åîù÷ñçìáôéóôçñéáêÞ ìåôáâßâáóç ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý Þ Üëëç ðñÜîç ìå ôçí ïðïßá ìåôáâéâÜæïíôáé ôá äéêáéþìáôá øÞöïõ åðß ìåôï÷þí ôïõ åöüóïí
áõôÝò ëáìâÜíïõí ÷þñá ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò
ôïõ Ýñãïõ Þ ôçí Ýíáñîç ôçò ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí,
(â) áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ Þ ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ
êáôáóôáôéêïý ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý åêôüò áðü
áõôÝò ðïõ åßíáé õðï÷ñåùôéêÝò áðü ôç Óýìâáóç Óýìðñáîçò, ôá Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá Þ ôï íüìï,
(ã) Ýêäïóç ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ,
(ä) ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò óõã÷þíåõóç, äéÜóðáóç,
áðïññüöçóç Þ Üëëïò åôáéñéêüò ìåôáó÷çìáôéóìüò ôçò
Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý.
Ïé åéäéêüôåñïé üñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí ðáñï÷Þ
ôçò óõíáßíåóçò áõôÞò êáèïñßæïíôáé áðü ôç Óýìâáóç Óýìðñáîçò.
2. ÅéóáãùãÞ óå ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ
Ç åéóáãùãÞ ôùí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý
óå åëëçíéêÞ Þ áëëïäáðÞ ïñãáíùìÝíç áãïñÜ êéíçôþí
áîéþí êáé ç Ýêäïóç áíôáëëÜîéìïõ ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ Þ
ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ìåôáôñÝøéìïõ óå ìåôï÷Ýò, åðéôñÝðïíôáé ìüíï ìåôÜ ðñïçãïýìåíç åãêñéôéêÞ áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé ôùí êáôÜ ðåñßðôùóç óõíáñìüäéùí Õðïõñãþí.
¢ñèñï 29
ËïéðÝò ñõèìßóåéò
1. ÁðáëëáãÞ áðü öüñï åéóïäÞìáôïò åðß äåäïõëåõìÝíùí ôüêùí
Ïé Åôáéñåßåò Åéäéêïý Óêïðïý óôéò ïðïßåò áíáôßèåôáé ç
åêôÝëåóç ÓõìâÜóåùí Óýìðñáîçò áðáëëÜóóïíôáé áðü ôï
öüñï åéóïäÞìáôïò åðß ôùí äåäïõëåõìÝíùí ôüêùí ðïõ
áðïêôïýí ìÝ÷ñé ôï ÷ñüíï Ýíáñîçò ôçò åêìåôÜëëåõóçò.
2. ÖïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ÷ñçìáôïäïôéêÞò óõìâïëÞò
Äçìüóéïõ ÖïñÝá
Åöüóïí êáôáâëçèåß ÷ñçìáôïäïôéêÞ óõìâïëÞ áðü ôï
Äçìüóéï ÖïñÝá óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ åäáößïõ å´
ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ í. 2052/1992, áõôÞ
ëïãßæåôáé ùò åðé÷ïñÞãçóç êåöáëáßïõ, äåí åðéâáñýíåôáé
ìå Ö.Ð.Á., äåí õðüêåéôáé óå öüñï åéóïäÞìáôïò Þ Üëëï öü-
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ñï êáé êáôáâÜëëåôáé åëåýèåñç áðü ïðïéáäÞðïôå êñÜôçóç õðÝñ ôñßôïõ.
3. ÅðéóôñïöÞ ðéóôùôéêïý õðïëïßðïõ Öüñïõ ÐñïóôéèÝìåíçò Áîßáò (Ö.Ð.Á.)
Ôï ðéóôùôéêü õðüëïéðï Ö.Ð.Á. åðéóôñÝöåôáé óå ôñßôïõò
ïé ïðïßïé óõìâÜëëïíôáé ìå ôçí Åôáéñåßá Åéäéêïý Óêïðïý
ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí Þ êáé ôçí ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí ìÝóá óå åíåíÞíôá çìÝñåò áðü ôçí õðïâïëÞ ó÷åôéêÞò
áßôçóÞò ôïõò. Óå ðåñßðôùóç õðÝñâáóçò ôçò ðñïèåóìßáò
áõôÞò èá ïöåßëåôáé óå áõôïýò ôüêïò õðåñçìåñßáò åðß ôùí
ðñïò åðéóôñïöÞ ðïóþí.
4. ÌåôáöïñÜ êáé óõìøçöéóìüò óõóóùñåõìÝíùí æçìéþí ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý
Ïé ôõ÷üí óõóóùñåõìÝíåò æçìßåò ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý
Óêïðïý åðéôñÝðåôáé íá ìåôáöÝñïíôáé ðñïò óõìøçöéóìü
ìå ôá öïñïëïãçôÝá êÝñäç ôùí äÝêá åðüìåíùí ÷ñÞóåùí.
¢ñèñï 30
ÁðïóâÝóåéò
Ôï óõíïëéêü êüóôïò õëïðïßçóçò ôçò Óýìðñáîçò ðïõ èá
ðåñéëáìâÜíåé ôï êáôáóêåõáóôéêü êüóôïò, üðùò áõôü
ðñïêýðôåé áðü ôç ó÷åôéêÞ Óýìâáóç Óýìðñáîçò Þ ôï ó÷åôéêü Ðáñåðüìåíï Óýìöùíï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé
ôïõ áñ÷éêïý êüóôïõò ôïõ óõíïëéêÜ áðáéôïýìåíïõ åîïðëéóìïý êáé êÜèå êüóôïò êáé äáðÜíç ïðïéáóäÞðïôå öýóåùò
ðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ôüêùí ôçò Ðåñéüäïõ ÊáôáóêåõÞò, èá áðïóâÝííõôáé, êáô' åðéëïãÞ ôçò Åôáéñåßáò Åéäéêïý Óêïðïý, åßôå ìå ôç óôáèåñÞ ìÝèïäï, êáè' üëç ôç
äéÜñêåéá ôçò ðåñéüäïõ ëåéôïõñãßáò ôïõ Ýñãïõ, åßôå ìå ôç
ìÝèïäï ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 5 ôïõ Üñèñïõ
50 ôïõ í. 1914/1990 (ÖÅÊ 178 Á´), ìå ôçí ïðïßá ðñïóôÝèçêå ðÝìðôç ðáñÜãñáöïò óôï Üñèñï 97 ôïõ í. 1892/1990
(ÖÅÊ 101 Á´) êáé óýìöùíá ìå ôç äéáäéêáóßá ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðáñÜãñáöï áõôÞí.
¢ñèñï 31
Åðßëõóç äéáöïñþí - ÅöáñìïóôÝï Äßêáéï
1. Äéáéôçóßá
ÊÜèå äéáöïñÜ ðïõ ðñïêýðôåé ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ, ôçí åñìçíåßá Þ ôï êýñïò ÓõìâÜóåùí Óýìðñáîçò Þ ôùí
Ðáñåðüìåíùí Óõìöþíùí åðéëýåôáé ìå äéáéôçóßá.
2. Êáíüíåò Äéáéôçóßáò
ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü ôéò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôéò
äéáéôçóßåò ôïõ Äçìïóßïõ, ìå ôç Óýìâáóç Óýìðñáîçò Þ ôá
Ðáñåðüìåíá Óýìöùíá êáèïñßæïíôáé êáíüíåò ðïõ äéÝðïõí ôïí ïñéóìü ôùí äéáéôçôþí, ïé åöáñìïóôÝïé êáíüíåò
äéáéôçóßáò, ç Ýäñá ôïõ äéáéôçôéêïý äéêáóôçñßïõ (Þ ïñãÜíïõ), ïé áìïéâÝò ôùí äéáéôçôþí (åöüóïí äåí ïñßæïíôáé áðü
ôïõò åöáñìïóôÝïõò êáíüíåò äéáéôçóßáò) êáé ç ãëþóóá
óôçí ïðïßá èá äéåîá÷èåß ç äéáéôçóßá. Ç äéáéôçôéêÞ áðüöáóç åßíáé ïñéóôéêÞ êáé áìåôÜêëçôç êáé äåí õðüêåéôáé óå êáíÝíá ôáêôéêü Þ Ýêôáêôï Ýíäéêï ìÝóï, áðïôåëåß äå ôßôëï
åêôåëåóôü ÷ùñßò íá ÷ñåéÜæåôáé íá êçñõ÷èåß áõôü áðü ôá
ôáêôéêÜ ÄéêáóôÞñéá, êáé ôá áíôßäéêá ìÝñç äåóìåýïíôáé íá
óõììïñöùèïýí áìÝóùò ìå ôïõò üñïõò ôçò.
3. ÅöáñìïóôÝï Äßêáéï
Ãéá ôçí åðßëõóç äéáöïñÜò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí åñìçíåßá Þ óôçí åöáñìïãÞ Þ ôï êýñïò ôçò Óýìâáóçò Óýìðñáîçò åöáñìüæåôáé ôï Åëëçíéêü Ïõóéáóôéêü Äßêáéï.
¢ñèñï 32
¸íáñîç éó÷ýïò
Ï íüìïò áõôüò éó÷ýåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ óôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ÐáñáããÝëëïìå ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ôçí åêôÝëåóÞ ôïõ ùò íüìïõ
ôïõ ÊñÜôïõò.
ÁèÞíá, 20 Óåðôåìâñßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÁÑÏËÏÓ ÃÑ. ÐÁÐÏÕËÉÁÓ
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ
ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Ð. ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÓ

Ã. ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ

ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ
ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

Ä. ÓÉÏÕÖÁÓ

Ã. ÓÏÕÖËÉÁÓ

ÈåùñÞèçêå êáé ôÝèçêå ç ÌåãÜëç Óöñáãßäá ôïõ ÊñÜôïõò.
ÁèÞíá, 21 Óåðôåìâñßïõ 2005
Ï ÅÐÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ

A. ÐÁÐÁËÇÃÏÕÑÁÓ

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  e-mail: webmaster @ et.gr

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:

 Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
 Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.

Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

A~
ÅôÞóéï
150
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
ÅôÞóéï
50
Á
3ìçíéáßï
40
Í.Ð.Ä.Ä.
ÅôÞóéï
50
Á´
Ìçíéáßï
15
ÐáñÜñôçìá
ÅôÞóéï
50
Â
ÅôÞóéï
300
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï
100
B~
3ìçíéáßï
80
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
ÅôÞóéï
5
Â´
Ìçíéáßï
30
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
ÅôÞóéï
200
Ã
ÅôÞóéï
50
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Åâäïìáäéáßï
5
Ä´
ÅôÞóéï
220
Á.Å. & Å.Ð.Å
Ìçíéáßï
100
Ä~
3ìçíéáßï
60
 Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ
1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.
 Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010

internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet
190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

 Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ
ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
 Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ
ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï
ôåý÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò
(äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí
ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò
óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών, (www.sdit.gr)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προς:
Την Ειδική Γραμματεία
Συμπράξεων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα
Καραγιώργη Σερβίας 8,
101 84 Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3389/2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η πρόταση κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd
rom)

(α) Παρουσίαση Δημόσιου Φορέα
Παρουσίαση του Δημόσιου Φορέα που υποβάλλει πρόταση για την εκτέλεση
έργων ή την παροχή υπηρεσιών σε τομείς της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 και της παρ. 1α του άρθρου 2
του Ν. 3389/2005.
Ιδίως θα πρέπει να αναφέρονται:
1. Ο ιδρυτικός νόμος ή το καταστατικό του Δημόσιου Φορέα, τα οποία θα
επισυνάπτονται στην πρόταση
2. Εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, η μετοχική της σύνθεση
3. Η αρμοδιότητα του Δημόσιου Φορέα για την υλοποίηση του
αντικειμένου της πρότασης

(β) Αναλυτική περιγραφή του έργου ή των υπηρεσιών που
αποτελούν το αντικείμενο της σύμπραξης – τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά του έργου
Θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της σύμπραξης, δηλαδή
η απαραίτητη εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών, στις οποίες αποβλέπει
ο Δημόσιος Φορέας.
Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία που
προκύπτουν από τον γενικό σχεδιασμό του έργου, καθώς και οι παράγοντες
που έχουν ληφθεί υπόψη για την επιλογή των συγκεκριμένων λειτουργικών
και τεχνικών χαρακτηριστικών.

(γ) Παρουσίαση προτεινόμενης μορφής σύμπραξης
Η μορφή της σύμπραξης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που απορρέει
από το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, δύναται να περιλαμβάνει
συνδυασμό δραστηριοτήτων όπως είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η
κατασκευή (ή ανακαίνιση ή μετασκευή), η συντήρηση, η λειτουργία (τεχνική
διαχείριση) ή η εκμετάλλευση δημοσίων υποδομών ή η παροχή σχετικών
υπηρεσιών.
Οι Συμβάσεις Σύμπραξης θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις
του άρθρου 2 παρ. α του Νόμου 3389/2005.
Στην παράγραφο αυτή πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή της δομής της
προτεινόμενης Σύμπραξης με βάση τα παραπάνω, του χρόνου διάρκειάς της
και των υποχρεώσεων τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα. Θα
πρέπει επίσης να γίνει ένας αρχικός επιμερισμός των κινδύνων που κάθε
συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει.

(δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας μέσω
ΣΔΙΤ
1. Ιστορικά στοιχεία (ή ετήσιες δαπάνες) του Δημοσίου φορέα για την
κατασκευή παρόμοιων εγκαταστάσεων (σε περίπτωση έργων που
περιλαμβάνουν την κατασκευή υποδομών), για τη λειτουργία τους ή
την προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.
2. Ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου ή της υπηρεσίας που
προτείνεται να υλοποιηθεί (π.χ. δαπάνη κατασκευής, συντήρησης,
λειτουργίας, προμήθειας υλικών, προσφοράς υπηρεσιών) ανάλογα με
την προτεινόμενη μορφή και το χρόνο Σύμπραξης.
3α. Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ: Προσδιορισμός αναμενόμενων εσόδων
του Ιδιωτικού Φορέα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση, την

ενοικίαση χώρων, την παροχή υπηρεσιών ή τα τέλη χρήσης κατά τη
διάρκεια της σύμπραξης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γίνει
αναλυτική περιγραφή του σχεδίου εκμετάλλευσης του αντικειμένου της
σύμπραξης, των στοιχείων ζήτησης και του ανταγωνισμού. Με βάση τα
παραπάνω, θα πρέπει να προκύψουν

τα προβλεπόμενα έσοδα και

έξοδα του Ιδιώτη, οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις, ενώ θα
πρέπει να γίνει και ανάλυση ευαισθησίας των κρίσιμων παραμέτρων
του έργου, ώστε να προκύψει ένα βασικό σενάριο και τα εναλλακτικά
του.
3β.

Μη

ανταποδοτικά

έργα

ΣΔΙΤ:

Τεκμηρίωση

της

έλλειψης

ανταποδοτικότητας, των ιστορικών στοιχείων χρηματοδότησης του
Δημόσιου Φορέα από το δημόσιο προϋπολογισμό και εκτίμηση των
προβλεπόμενων μελλοντικών ετήσιων αναγκών χρηματοδότησης του
Δημόσιου Φορέα από το δημόσιο προϋπολογισμό για το αντικείμενο
της σύμπραξης (πληρωμές διαθεσιμότητας).
3γ. Μερικώς ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ: Τεκμηρίωση της περιορισμένης
ανταποδοτικότητας,

προσδιορισμός

αναμενόμενων

εσόδων

του

Ιδιωτικού Φορέα που ενδέχεται να προκύπτουν από την εκμετάλλευση,
την ενοικίαση χώρων ή την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της
σύμπραξης, των ιστορικών στοιχείων χρηματοδότησης του Δημόσιου
Φορέα

από

το

δημόσιο

προϋπολογισμό

και

εκτίμηση

των

προβλεπόμενων μελλοντικών ετήσιων αναγκών χρηματοδότησης του
Δημόσιου Φορέα από το δημόσιο προϋπολογισμό για το αντικείμενο
της σύμπραξης (πληρωμές διαθεσιμότητας).

(ε) Σκοπιμότητα υλοποίησης προτεινόμενου έργου μέσω ΣΔΙΤ
Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να γίνει:
• Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

• Τεκμηρίωση σκοπιμότητας, αναγκαιότητας, αποδοχής και άμεσης
υλοποίησης του έργου, όπως αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό
σχεδιασμό του Δημόσιου Φορέα
• Παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων που έχουν εξετασθεί για την
υλοποίηση του προτεινόμενου έργου (πέραν της υλοποίησης μέσω
ΣΔΙΤ)
• Αιτιολόγηση της υλοποίησης του έργου μέσω ΣΔΙΤ. Περιγραφή και
ανάλυση των χρηματοοικονομικών, τεχνικών, κοινωνικο-οικονομικών
κριτηρίων που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα της υλοποίησης της
προτεινόμενης σύμπραξης μέσω ΣΔΙΤ.

(στ) Ενέργειες ωρίμανσης του έργου – Νομικά και τεχνικά θέματα
Αναφορά στις ενέργειες στις οποίες έχει τυχόν προβεί έως σήμερα ο
Δημόσιος Φορέας για την ωρίμανση του έργου ή της υπηρεσίας και για τις
ανάγκες για την προετοιμασίας της ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων (π.χ.
πρόσληψη

χρηματοοικονομικών,

τεχνικών

και

νομικών

συμβούλων,

εκπόνηση μελετών, σύνταξη τευχών και σχεδίων Συμβάσεων).
Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ιδίως:
• Θέματα κυριότητας των ακινήτων
• Πολεοδομικά θέματα
• Θέματα εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων
• Θέματα

αρμοδιοτήτων

(όταν

το

αντικείμενο

εμπίπτει

αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός φορέων)
• Κτιριολογικό πρόγραμμα και προμελέτες (επισυναπτόμενα).

στην

(ζ) Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών από το Δημόσιο
Φορέα μετά την έγκριση του έργου από τη Διυπουργική Επιτροπή
• Διαδικασία πρόσληψης συμβούλων (εάν δεν έχουν ήδη προσληφθεί)
(σε μήνες)
• Διαδικασία επιλογή Ιδιώτη (σε μήνες)
• Υλοποίηση υποδομής (σε μήνες)
• Λειτουργία / συντήρηση / εκμετάλλευση υποδομής (σε έτη).

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

7.5

Ερωτηµατολόγιο Συµπλήρωσης για Έργα ή Ενέργειες που οι
ΟΤΑ Επιθυµούν να Υλοποιήσουν µέσω Σ∆ΙΤ, ΥΠΕΣ∆∆Α,
Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ43

43

Πηγή: Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ,( http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/)
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ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ
ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- ΙΔΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)
Το Ερωτηματολόγιο αυτό αποσκοπεί στην υποβοήθηση της αξιολόγησης των έργων
ή ενεργειών των ΟΤΑ που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ, ώστε το ΥΠΕΣΔΔΑ
να υποστηρίξει από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, την προσυμβατική διαδικασία αυτών
που θα επιλεγούν.
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ*
* Σε περίπτωση διαδημοτικού έργου ή ενέργειας να αναφερθούν οι εμπλεκόμενοι ΟΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

(Επωνυμία)

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση :

Τηλ. :

Fax :

e-mail :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
Διεύθυνση :

Τηλ. :

Fax :

e-mail :

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :

ΣΕΛ. 1

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

1.1. Πλήρης τίτλος του έργου/ ενέργειας

1.2. Πλήρης περιγραφή του προτεινόμενου έργου/ ενέργειας, το οποίο θα υλοποιηθεί με την μορφή ΣΔΙΤ
Κύρια χαρακτηριστικά έργου

Περιγραφή

Σκοπός/ στόχοι ΟΤΑ

Αντικείμενο έργου/ ενέργειας (κύρια
χαρακτηριστικά)

Απαιτούμενα στάδια ολοκλήρωσης: Μελέτη
σκοπιμότητας, δημοπράτηση, επιλογή ιδιώτη
επενδυτή, υπογραφή σύμβασης, κατασκευή
κτιρίου, εξοπλισμός, οργάνωση λειτουργίας/
δραστηριότητας – επιχειρησιακός σχεδιασμός,
πρόσληψη προσωπικού, εκπαίδευση
προσωπικού, διαφήμιση κ.λ.π.
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης (εκτιμώμενος
ή επιθυμητός χρόνος έναρξης λειτουργίας)

Ποσοτικές εκτιμήσεις αποτελεσμάτων (π.χ. 300
νέες θέσεις στάθμευσης για την πόλη)
Σχέση με ευρύτερα αναπτυξιακά προγράμματα
(π.χ. ΠΕΠ, λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα
ΚΠΣ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Τοπικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα/ Επιχειρησιακό Σχέδιο
ΟΤΑ κ.λ.π.)
Άλλα χαρακτηριστικά

ΣΕΛ. 2

2.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πιστεύετε ότι το προτεινόμενο έργο θα έχει εμπορική εκμετάλλευση; Εάν ΝΑΙ τότε παρακαλώ όπως
απαντήσετε στην ερώτηση 2.1
2.1. Περιγράψτε τις πηγές εσόδων (π.χ εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, εκμετάλλευση αθλητικών
εγκαταστάσεων, εκμετάλλευση ιαματικών πηγών, κ.λ.π.) από τις οποίες εκτιμάτε ότι θα προέρχονται τα
έσοδα του έργου/ ενέργειας, μετά την εμπορική εκμετάλλευσή του.
Πηγές Εσόδων

Περιγραφή

2.2. Προσδιορίστε το κοινό / πελατεία / ομάδα καταναλωτών στο οποίο θα απευθύνεται η εμπορική
εκμετάλλευση. Παραδείγματα κοινού / πελατείας /ομάδας καταναλωτών μπορεί να είναι π.χ. κάτοικοι
Δήμου, επισκέπτες Δήμου (παραθεριστές ή τουρίστες), άτομα τρίτης ηλικίας, κ.λ.π.)

2.3. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι τα αναμενόμενα οφέλη για τον ΟΤΑ, που θα προκύψουν από την υλοποίηση
του έργου/ ενέργειας με την μορφή ΣΔΙΤ (σε σύγκριση με την υλοποίηση του έργου αποκλειστικά από
τον ΟΤΑ); Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε με ένα Χ τα παρακάτω τετραγωνάκια για να δηλώσετε την
ύπαρξη των παρακάτω αναμενόμενων οφελών. Σε περίπτωση άλλων αναμενόμενων οφελών πέρα από
τα παρακάτω, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε ανάλογα:
Οφέλη
Άμεση εξοικονόμηση δημοτικών πόρων μέσω της
προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή.
Μείωση κόστους κατασκευής
Εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων: π.χ. ανάληψη κόστους
προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα
Ποιότητα υπηρεσιών/ αποτελέσματος
Απόκτηση τεχνογνωσίας
Ταχύτητα ολοκλήρωσης έργου
Άλλα οφέλη:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΕΛ. 3

2.4. Ποιους κινδύνους είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου/ ενέργειας και ποιοι κίνδυνοι θα ανατεθούν στον ιδιωτικό φορέα; Παρακαλώ όπως
συμπληρώσετε με ένα Χ τα παρακάτω τετραγωνάκια για να δηλώσετε την εκτίμησή σας για την
κατανομή των κινδύνων.
Κίνδυνοι

Ανάληψη από:
ΟΤΑ

ΙΔΙΩΤΗΣ

Χρηματοοικονομικοί: κίνδυνος μη
πραγματοποίησης προβλεπόμενων εσόδων, μη
ανάληψης προβλεπόμενου τραπεζικού δανεισμού,
μη έγκρισης επιχορηγήσεων, κ.λ.π.
Κατασκευαστικοί: απρόβλεπτη αύξηση κόστους
λόγω π.χ. δυσκολίας υπεδάφους, καθυστερήσεων
λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση
της οικοδομικής αδείας, πρόσθετων φορολογικών
επιβαρύνσεων στην οικοδομή κ.λ.π.
Θεσμικών εμποδίων: κίνδυνος καθυστερήσεων του
έργου λόγω π.χ. προβλημάτων στις διαδικασίες
αδειοδότησης, στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις,
κ.λ.π.
Κοινωνικών αντιδράσεων: κίνδυνος
καθυστερήσεων λόγω κοινωνικών
αντιπαραθέσεων μεταξύ ομάδων πολιτών ή
αντίπαλων παρατάξεων, κλπ
Επιπτώσεων στο περιβάλλον: αντιδράσεις
αρμόδιων φορέων ή κινήσεων πολιτών λόγω π.χ.
αισθητικής αλλοίωσης του περιβάλλοντος,
πρόκλησης ρύπανσης κατά την κατασκευή ή
λειτουργία κ.λ.π.
3. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1. Ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το κόστος της προσυμβατικής διαδικασίας ;
(Ενδεικτική αναφορά εάν υπάρχει κάποια προεκτίμηση )

3.2. Ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το κόστος του προτεινόμενου έργου/ ενέργειας ;
(Ενδεικτική αναφορά εάν υπάρχει κάποια προεκτίμηση ή εκτίμηση τιμής μονάδος)

ΣΕΛ. 4

3.3. Ποια τμήματα του έργου/ ενέργειας θα επιθυμούσατε να αναθέσετε σε ιδιωτικό φορέα; Παρακαλώ
όπως συμπληρώσετε με ένα Χ τα τετραγωνάκια, εφόσον πιστεύετε ότι τα παρακάτω θα μπορούσαν να
αναληφθούν από τον Ιδιωτικό Φορέα.
•

Σχεδιασμός

•

Κατασκευή

•

Λειτουργία

•

Κυριότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα

•

Χρηματοδότηση

•

Λοιπά

3.4. Πιστεύετε ότι θα απαιτηθούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός αυτών του ΟΤΑ και των Ιδιωτών για
την ολοκλήρωση του έργου/ ενέργειας (π.χ. ,Αναπτυξιακός Νόμος, ΚΠΣ, Τράπεζες κ.λ.π.);
(Ενδεικτική αναφορά πιθανών πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4.1.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΑΡ. ΑΠΟΦ.)

Μελέτη Σκοπιμότητας
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Προκαταρκτικές Μελέτες
Προμελέτες τεχνικές
Τεύχη Δημοπράτησης
4.2.

ΑΔΕΙΕΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ
ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Βεβαίωση Δ/νσης Γεωργίας
Άδεια διάθεσης
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Οικοδομική άδεια
Λοιπές άδειες/ βεβαιώσεις
4.3.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

4.3.1 Έχει ο Δήμος στην ιδιοκτησία του την
απαιτούμενη για την υλοποίηση του
έργου γη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

F

4.3.2 Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο
απόκτησης της γης

Αγορά οικοπέδου

4.3.3 Εάν ο τρόπος απόκτησης είναι με
απαλλοτριώσεις, σημειώστε με Χ σε
ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία

Δεν έχει
ξεκινήσει

Απαλλοτριώσεις

Σύνταξη
Διαγραμμάτων

Καθορισμός
τιμής μονάδος

F

Αναδασμός

Αναγνώριση
δικαιούχων

Άλλος τρόπος

Παρακατάθεση
αποζ.στους
δικαιούχους
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5. ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Η
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις

7. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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