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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων στην Ελλάδα µέχρι σήµερα είχε µονοµερή κατεύθυνση στην
αποκλειστική σχεδόν χρηµατοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ το σύνολο σχεδόν της
παραγωγικής του δυναµικότητας επικεντρώθηκε σε δηµόσια έργα βασικών υποδοµών. Η σταδιακή αύξηση
των µέσων προϋπολογισµών των δηµόσιων έργων, η µείωση των δηµοπρατούµενων έργων, η δηµιουργία
κατασκευαστικών επιχειρήσεων δύο και τριών ταχυτήτων και η µη προσαρµογή σηµαντικού αριθµού
παραγωγικών µονάδων στις νέες τάσεις και εξελίξεις στην αγορά, βρήκαν τον κλάδο απροετοίµαστο µετά το
πέρας της Ολυµπιάδας του 2004.
Αποτέλεσµα όλων αυτών θα είναι η µείωση της ζήτησης κλασσικών δηµόσιων έργων και η ταχεία προσέγγιση
του θεσµού των Σ∆ΙΤ για την κάλυψη βασικών υποδοµών (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί, αναπλάσεις
αστικών συγκροτηµάτων, κλπ) που είτε βρίσκονται σε στάδιο µερικής περάτωσης, είτε σε στάδιο ωρίµανσης
µελετών, είτε στο στάδιο της λειτουργίας τους.
Οι Σ∆ΙΤ µπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες :
Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η σύµπραξη µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
βασίζεται σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς, και
Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου, στις οποίες υπάρχει συνεργασία µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός άλλου φορέα ή εισόδου του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα.
Ο όρος Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου αναφέρεται στις συµπράξεις που βασίζονται σε αποκλειστικά
συµβατικούς δεσµούς µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και καλύπτει τις διάφορες
ρυθµίσεις µε τις οποίες ανατίθενται ένα ή περισσότερα καθήκοντα µικρότερης ή µεγαλύτερης σπουδαιότητας
στον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα, καθήκοντα στα οποία είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται ο σχεδιασµός, η
χρηµατοδότηση, η υλοποίηση, η ανακαίνιση ή η εκµετάλλευση ενός έργου ή και µιας υπηρεσίας. Στο πλαίσιο
αυτό, ένα από τα πιο γνωστά µοντέλα, το οποίο συχνά ονοµάζεται "µοντέλο παραχώρησης" και
χαρακτηρίζεται από την άµεση σχέση που υπάρχει µεταξύ του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα και του τελικού
χρήστη.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, οι πλέον διαδεδοµένοι των οποίων είναι οι εξής :
Μέθοδος Β.Ο.Τ. (Build / Operate / Transfer) και µέθοδος B.O.O.T. (Build / Own / Operate /
Transfer): Ο ιδιώτης κατασκευάζει ένα έργο µε βάση τις προδιαγραφές που έχει συµφωνήσει µε το
δηµόσιο. Λειτουργεί το έργο που ανήκει, είτε στο δηµόσιο (Β.Ο.Τ.), είτε στον ιδιώτη (Β.Ο.Ο.Τ.) για
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια, µε την λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης,
µεταβιβάζει τη λειτουργία του ή και την ιδιοκτησία στο δηµόσιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιώτης
είναι υπεύθυνος για τµήµα ή για το σύνολο της χρηµατοδότησης του έργου, συνεπώς και η περίοδος
εκµετάλλευσης πρέπει να είναι επαρκής, προκειµένου ο ιδιώτης µέσω των τελών χρήσης του έργου να
επιτύχει ελάχιστη απόδοση επί του κεφαλαίου που επένδυσε. Στο τέλος της περιόδου εκµετάλλευσης του
έργου το δηµόσιο µπορεί να αναλάβει τη λειτουργία του ή να την αναθέσει εκ νέου στον ιδιώτη που το
κατασκεύασε ή και σε τρίτο. Για παράδειγµα, αυτής της µορφής της Σύµπραξης είναι τα Parking που
έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν σε ελληνικές πόλεις.
Μέθοδος D.B.F.O. (Design – Build – Finance – Operate): Ο ιδιώτης σχεδιάζει, κατασκευάζει,
χρηµατοδοτεί και λειτουργεί µια υποδοµή – έργο και το δηµόσιο αγοράζει τις υπηρεσίες που προέρχονται
από το έργο αυτό, αποκτώντας το δικαίωµα χρήσης του έργου για µια συµβατική περίοδο. Η µέθοδος
βρίσκει εφαρµογή στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δηµοτικών κτιρίων (σχολεία, δηµοτικά
κτίρια, βιβλιοθήκες), στην διαχείριση απορριµµάτων, σε υποδοµές αποχέτευσης – βιολογικών, κλπ. Το
κέντρο βάρους µετατοπίζεται από την κατασκευή στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενώ η
καταβολή αµοιβής εκ µέρους του δηµοσίου βασίζεται στην αποδοτικότητα του ιδιωτικού τοµέα σε
συµφωνηµένα επίπεδα παροχής ορισµένων υπηρεσιών. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε συµβάσεις
υποδοµών και ανάπτυξης παγίων του δηµόσιου τοµέα, όταν οι δυνατότητες παράπλευρης εκµετάλλευσης
είναι άγνωστες και πιθανά περιορισµένες, ενώ παράλληλα απαιτείται εξειδίκευση και διοικητική εµπειρία
που το δηµόσιο δεν διαθέτει. Για παράδειγµα, ένας τοµέας όπου είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί αυτή η
µέθοδος στη χώρα µας είναι ο τοµέας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Τη µελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση και λειτουργία ενός βιολογικού σταθµού επεξεργασίας λυµάτων θα µπορούσε να
αναλάβει ένας ιδιωτικός φορέας στον οποίο στη συνέχεια το δηµόσιο θα καταβάλει αµοιβή ανάλογα µε
την ποσότητα των λυµάτων που δέχεται και την ποιότητα της επεξεργασίας που αυτά θα υφίστανται.
Μέθοδος Β.Ο.Ο. (Build / Own / Operate): Το δηµόσιο απευθύνεται στο ιδιωτικό τοµέα για την
υλοποίηση ενός κοινωφελούς έργου και χορηγεί στον ιδιώτη άδεια µακράς χρονικής περιόδου
λειτουργίας. Ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί, κατασκευάζει και λειτουργεί το έργο αυτό, έχει την
ιδιοκτησία του, ενώ το δηµόσιο προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας του έργου σε ότι αφορά τις
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προσφερόµενες υπηρεσίες, τους κανόνες ασφάλειας και το ανώτατο επίπεδο τελών χρήσης. Για
παράδειγµα, ένα τοµέας που µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή στην χώρα µας είναι η κατασκευή,
συντήρηση και αξιοποίηση των οδικών δικτύων.
Μέθοδος B.T.O. (Build / Transfer / Operate): Ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει
το έργο και µετά την αποπεράτωση του µεταβιβάζει την ιδιοκτησία στο δηµόσιο. Στη συνέχεια ο ιδιώτης
και το δηµόσιο συµφωνούν την µίσθωση του έργου στον ιδιώτη, για µια προκαθορισµένη χρονική
περίοδο κατά την οποία αυτός διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει τα έξοδα λειτουργίας του. Για
παράδειγµα, ένας τοµέας που µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή στην χώρα µας είναι η κατασκευή,
συντήρηση και αξιοποίηση των οδικών δικτύων, µε την διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας κατά την περίοδο
της εκµετάλλευσης.
Μέθοδος B.O.L.T. (Build / Own / Lease / Transfer): Ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει τις
εγκαταστάσεις, τις οποίες στη συνέχεια ενοικιάζει (µε leasing) σε κρατικό φορέα ή φορέα ΟΤΑ, ο οποίος
και καταβάλλει περιοδικές πληρωµές στον ιδιώτη µέσω των οποίων σταδιακά µεταβιβάζει και την
ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων. Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου ο κρατικός φορέας ή ο φορέας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι πλέον ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ή τις αγοράζει µε τίµηµα που έχει
προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου οι εγκαταστάσεις
δύνανται να λειτουργούν είτε από τον κρατικό φορέα – Αγοραστή είτε από τον Ιδιώτη Εκµισθωτή. Για
παράδειγµα, ένας Ο.Τ.Α. δεν διαθέτει δηµαρχιακό κτίριο, ούτε διαθέτει το σύνολο των αναγκαίων
κεφαλαίων για την κατασκευή του. Αντί να προχωρήσει σε δανεισµό και να κατασκευάσει το κτίριο ως
δηµόσιο έργο προχωρά σε Σύµπραξη µε ένα Ιδιώτη, ο οποίος αναλαµβάνει να κατασκευάσει το κτίριο
που καλύπτει τις ανάγκες του και στη συνέχεια µε χρηµατοδοτική µίσθωση να παραχωρήσει την χρήση
του στον Ο.Τ.Α. Με τη µέθοδο αυτή ο Ο.Τ.Α. θα ικανοποιήσει ταχύτερα τις ανάγκες στέγασης των
υπηρεσιών του ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αναθέσει στον ιδιώτη τις υπηρεσίες συντήρησης,
θέρµανσης, καθαρισµού κλπ. Με την καταβολή των µισθωµάτων και την λήξη της περιόδου µίσθωσης το
κτίριο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ο.Τ.Α.
Μέθοδος B.B.O. (Buy / Build / Operate): Το δηµόσιο προσπαθεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια
πουλώντας εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε ιδιώτες. Βασικός σκοπός αυτής της µεθόδου είναι η
υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων (ανακαινίσεις – επεκτάσεις), ώστε να καταστεί δυνατή η µέγιστη
δυνατή εκµετάλλευση των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων των ιδιωτών, να αναδειχθεί η υπεραξία των
υφιστάµενων έργων υποδοµής, και να µειωθούν οι αυξηµένοι κίνδυνοι που απορρέουν από την
ιδιοκτησία και λειτουργία τέτοιας µορφής έργων. Για παράδειγµα, η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση της αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, οι οποίες σήµερα βρίσκονται υπό την εποπτεία των ΟΤΑ, υπολειτουργούν και
δεν παράγουν προστιθέµενη αξία.
Μέθοδος L.R.O. (Lease / Rehabilitate / Operate): Ο ιδιώτης ενοικιάζει τις υφιστάµενες
εγκαταστάσεις από ένα κρατικό φορέα ή φορέα ΟΤΑ, επενδύει τα κεφάλαιά του προκειµένου να
εκσυγχρονίσει ή και να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια τις λειτουργεί στα πλαίσια ενός
συµβολαίου µε αυτόν. Ο Κρατικός φορέας ή φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρεί την ιδιοκτησία του
έργου. Ο ιδιώτης αποκτά το δικαίωµα εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων για ένα προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα, ώστε να αποσβέσει το κεφάλαιό του, µέσω ενός τιµολογίου καταναλωτών. Για
παράδειγµα, η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε ένα δηµοτικό αθλητικό κέντρο το
οποίο χρήζει επισκευών και αναβάθµισης των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες του. Ο ιδιώτης
αναλαµβάνει να αναβαθµίσει τις εγκαταστάσεις και να λειτουργήσει και να συντηρήσει το κέντρο για ένα
ορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα έσοδα του ιδιώτη προέρχονται από τη χρέωση των χρηστών – πολιτών,
αλλά και την ανάπτυξη συµπληρωµατικών εµπορικών δραστηριοτήτων. Το δηµόσιο είναι δυνατόν, αν το
επιθυµεί, να αναλάβει µέρος ή το σύνολο της χρέωσης για τους δηµότες µε επιδότηση του ιδιώτη,
ελέγχοντας ταυτόχρονα το είδος και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών.
Ο όρος Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου αφορά τη δηµιουργία ενός φορέα, ο οποίος ελέγχεται από
κοινού από τον εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα για την
εκτέλεση ενός έργου ή την παροχή µιας υπηρεσίας προς όφελος του κοινού.
Το δηµόσιο προσφεύγει σε δοµές αυτού του είδους ιδίως για τη διαχείριση δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό
επίπεδο (π.χ., για υπηρεσίες ύδρευσης ή υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων). Είναι προφανές ότι σε
τέτοιες µορφές συµπράξεων η συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα στο επιχειρηµατικό σχήµα είναι επιβεβληµένη
και για λόγους κοινωνικής αποδοχής. Η άµεση συνεργασία του εταίρου του δηµόσιου τοµέα µε τον εταίρο
του ιδιωτικού τοµέα στα πλαίσια ενός φορέα που έχει νοµική προσωπικότητα επιτρέπει στον εταίρο του
δηµόσιου τοµέα 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. ∆ίνει επίσης τη δυνατότητα στον
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εταίρο να αναπτύξει τη δική του εµπειρία όσον αφορά την εκµετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας,
υποστηριζόµενος συγχρόνως από εταίρο του ιδιωτικού τοµέα.
Η σύσταση µιας Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου µπορεί να γίνει :
µε τη δηµιουργία ενός φορέα που ελέγχεται από κοινού από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα, και
µε την απόκτηση ελέγχου µιας υπάρχουσας δηµόσιας επιχείρησης από τον ιδιωτικό τοµέα
Η κατανοµή κινδύνων (Risk Allocation) έχει καθοριστική σηµασία για τις Σ∆ΙΤ και κατανέµεται ανάλογα µε
τη δυνατότητα διαχείρισης τους απ’ τα εµπλεκόµενα µέρη. Ο κίνδυνος είναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό
γνώρισµα οποιασδήποτε δηµόσιας - ιδιωτικής συνεργασίας και επηρεάζει ουσιαστικά το γενικό κόστος
του έργου. Η πλήρης ανάλυση των κινδύνων δίδει την απάντηση του αν θα πρέπει να ξεκινήσει ένα
project και κυρίως ποιος τύπος έργων παραχώρησης θα είναι κατάλληλος. Οι κίνδυνοι προέρχονται από την
αβεβαιότητα των εκτιµήσεων µελλοντικού εισοδήµατος που προκύπτουν, είτε από απρόβλεπτα γεγονότα,
είτε από αβέβαιες εκτιµήσεις σχετικά µε τα στοιχεία που συγκροτούν τα δεδοµένα του έργου. Στα κλασσικά
δηµόσια έργα η ανάλυση κίνδυνου είχε παραµεληθεί, αφού οι υπάρχοντες κίνδυνοι εσωτερικοποιούνταν από
τον δηµόσιο τοµέα χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση ή κατάλληλο προσδιορισµό. Οι κίνδυνοι είναι παρόντες
καθ όλη την διάρκεια ζωής ενός έργου και εξελίσσονται σε φύση και σε ένταση (και τείνουν να ελαττώνονται
µε τον χρόνο). Αναλυτικότερα :
Ο τεχνικός κίνδυνος (technical risk) αφορά τη κατασκευή και τις λειτουργικές φάσεις και είναι
σχετικά εύκολα προσδιορίσιµος.
Οι οικονοµικοί και χρηµατικοί κίνδυνοι (economic and financial) αφορούν την κατασκευή και
τις λειτουργικές φάσεις και είναι σχετικά δυσκολότερα προσδιορίσιµοι σε σχέση µε τον τεχνικό εξαιτίας
του ότι αφορούν µεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Ο εµπορικός κίνδυνος (commercial risk) τέλος, προκύπτει από τους δασµούς και την κίνηση (π.χ.
σε έναν αυτοκινητόδροµο).
Η ανάλυση συνίσταται στις ακόλουθες φάσεις διαπραγµατεύσεων µεταξύ Κυρίου του Έργου και Ιδιώτη.
Προσδιορισµός Κινδύνου (Risk Identification):
κίνδυνος υποβάθρου (background risk),
κίνδυνος δαπανών (cost risk) ή ρίσκο για το αν θα αποφευχθούν οι αρχικοί προϋπολογισµοί δαπανών για
την κατασκευή ή τη λειτουργία του προγράµµατος και,
κίνδυνος εισοδήµατος (revenue risk), ή εµπορικός κίνδυνος (commercial risk στις εισοδηµατικά
βασισµένες συµβάσεις), ανάλογα µε την κυκλοφορία και τα ποσοστά.
Η διαπραγµάτευση κατανοµής και µερισµού κινδύνων, σε συνδυασµό µε την φύση των πολιτικών ρίσκων, θα
βελτιώσει το επίπεδο αποδοτικότητας (level of profitability) που θα προσπαθήσει ο ιδιώτης να δεσµεύσει
πριν αναλάβει το έργο.
Κατανοµή και µερισµός κινδύνου (Risk allocation and sharing):
Για να δηµιουργηθεί µια Σ∆ΙΤ η αρχή του µερισµού κινδύνου πρέπει να γίνει αποδεκτή. Οι ιδιωτικοί
παράγοντες είναι πρόθυµοι να αναλάβουν µερικούς από τους κινδύνους, υπό τον όρο ότι η φύση των
κινδύνων αφορά την πείρα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν κατάλληλα τις συνέπειες. Η
αναµενόµενη ανταµοιβή είναι ανάλογη µε το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν και το
να ζητηθεί από τον ιδιωτικό τοµέα να αντιµετωπίσει κίνδυνους που θα αντιµετωπίζονταν καλύτερα από τον
δηµόσιο τοµέα συνήθως οδηγεί : σε αποκλεισµό των ιδιωτικών συνεργατών που αρνούνται να
διατρέξουν τον κίνδυνο ή σε αναδόµηση του προγράµµατος κατά την υλοποίηση του κινδύνου
επειδή οι ιδιωτικοί παράγοντες δεν µπορούν να χειριστούν τις σχετικές απώλειες βάσει των
προβλεπόµενων όρων.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των έργων / υπηρεσιών που µπορούν να αναλαµβάνονται µέσω του θεσµού
των Σ∆ΙΤ είναι: α) Έργα : ∆ρόµοι, Σιδηρόδροµοι, Λιµάνια, Αεροδρόµια, Σχολεία, Πανεπιστήµια, Φοιτητικές
Εστίες, Νοσοκοµεία και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, ∆ηµόσια Κτίρια για στέγαση υπηρεσιών ή για
εκµετάλλευση τους γενικότερα, Φυλακές και Σωφρονιστικά Ιδρύµατα, Αστυνοµικοί, Πυροσβεστικοί Σταθµοί &
Πρώτες Βοήθειες, ∆ικαστήρια, ∆ιαχείριση αποβλήτων και νερών, Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων
για παραγωγή ενέργειας και τηλεθέρµανσης, και β) Υπηρεσίες : ∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Κτιρίων, Προµήθεια
Εξοπλισµού, Συντήρηση ∆ρόµων & Εξοπλισµού, Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων, Πρασίνου, Catering,
Ασφάλεια, Υπηρεσίες Πλυντηρίου και καθαρισµός, Εκπαίδευση & ∆ιοίκηση.
Στην Ελλάδα η µορφή της ζήτησης έργων τύπου Σ∆ΙΤ έχει δύο βασικές µορφές :
Ανταποδοτικά έργα : αφορούν την κατασκευή εξαρχής ή την ολοκλήρωση ή την διαχείριση βασικών
υποδοµών µε έµφαση στην περιφέρεια (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισµοί, αναπλάσεις
αστικών συγκροτηµάτων, κλπ). Τα έργα αυτά παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση άµεσης υλοποίησης
ωστόσο υπάρχει σειρά παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά σε αυτό όπως, η έλλειψη ώριµων
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µελετών, προβλήµατα πολεοδοµικής φύσης, η µη ύπαρξη της δυνατότητας εκχώρησης των εσόδων σε
ιδιώτες, η κρίσιµη παράµετρος της κοινωνικής αποδοχής και η πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει µε
το καθεστώς της εκλογής των τοπικών δηµάρχων.
Έργα προστιθέµενης αξίας : αφορούν σε µεγάλο βαθµό την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας
του δηµόσιου τοµέα, καθώς και επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον και την
διαχείρισή του. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, σε σχέση µε τα προαναφερόµενα,
ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει µια σειρά παραµέτρων που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως
ο αρχικός σχεδιασµός και η ωριµότητα υλοποίησης Σ∆ΙΤ τέτοιας µορφής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
προς εκµετάλλευση ακινήτων, η κοινωνική αποδοχή έργων Σ∆ΙΤ µε διάρκεια 25 – 30 ετών, η συµµετοχή
των ΟΤΑ στους νέους φορείς που θα δηµιουργηθούν και αφορά την συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου
(οι δηµοτικές και οι διαδηµοτικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν χρηµατοδοτικά προβλήµατα και η µορφή
της δοµής και της οργάνωσής τους είναι σε πολλές περιπτώσεις προβληµατική).
Σε ότι αφορά την ΕΕ έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στον σηµαντικό ρόλο της ιδιωτικής
χρηµατοδότησης (µε την µορφή PPPs), ωστόσο, µέχρι σήµερα, ο αριθµός επιτυχηµένων PPP έργων
στην Ευρώπη είναι αρκετά µικρός, σε σχέση µε τα κλασσικά δηµόσια έργα. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως µη
κατανόηση του όρου PPP και πως αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην διστακτικότητα αρκετών
κυβερνήσεων να µπουν στην φιλοσοφία και στην πρακτική αυτών των διαδικασιών. Οι δηµόσιες ιδιωτικές
partnerships PPPs έχουν εξελιχθεί στο Η. Βασίλειο περισσότερο από οπουδήποτε στον κόσµο. Αφορούν νέες
εγκαταστάσεις - υποδοµές σε σχολεία, νοσοκοµεία, σωφρονιστικά ιδρύµατα, δρόµους όπου απέδωσαν
ουσιώδη οφέλη.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα του µοντέλου αυτού είναι η ρύθµιση τύπου PFI (το PFI προέρχεται
από τις λέξεις "Private Finance Initiative" και αποτελεί πρόγραµµα της βρετανικής κυβέρνησης
που επιτρέπει τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υποδοµών µέσω της προσφυγής σε ιδιωτική
χρηµατοδότηση). Ωστόσο, ο θεσµός των Σ∆ΙΤ δεν έχει εξελιχτεί χωρίς προβλήµατα, τα κυριότερα
εκ των οποίων εστιάζονται στο µεγάλο τελικό κόστος των έργων αυτών και στο ότι το δηµόσιο
δεν έχει την απαιτούµενη ενεργό συµµετοχή στην υλοποίηση αυτών των συµβάσεων.
Τελευταία, έχει αρχίσει να διαµορφώνεται µια τάση στην ΕΕ, σε ότι αφορά την αυξηµένη σχετικά συµµετοχή
του δηµόσιου τοµέα σε έργα που χαρακτηρίζονται από αυξηµένο κοινωνικό ενδιαφέρον και ειδικά αυτά που
σχετίζονται µε το περιβάλλον.
Αναλυτικότερα :
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για PPPs, αλλά µέχρι σήµερα δεν υπάρχει αρκετή εµπειρία µε
εξαίρεση το Η. Βασίλειο που ανάπτυξε συγκεκριµένο µοντέλο. Η πρόοδος των PPPs στις χώρες της ΕΕ
έχει να κάνει µε το ενδιαφέρον σε αυτά και µε την πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις. Κάποιες χώρες
έχουν χρησιµοποιήσει την µορφή χρηµατοδότησης PPP και έχουν εξελίξει πιλοτικά έργα αλλά µε
περιορισµένα αποτελέσµατα σε αριθµό έργων και χρηµατοδοτήσεις. Άλλες χώρες αποδέχτηκαν
αυτήν την µορφή χρηµατοδότησης έργων υποδοµής και υπηρεσιών ως την πιο κατάλληλη και έχουν ήδη
προχωρήσει στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το πλαίσιο για την
υλοποίηση των PPPs είναι γενικά ελεύθερο σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο.
Η ΕΕ εξετάζει το θέµα σε σχέση µε τις παραδοσιακές µορφές ανάθεσης έργων και προµήθειας υπηρεσιών
και η Eurostat πρόσφατα αποφάνθει για την µη προσµέτρηση των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνει ένα κράτος µέλος από PPP στο δηµόσιο χρέος : STAT/04/18/11-2-2004, όπου
διευκρινίζεται η λογιστική αντιµετώπιση στους εθνικούς λογαριασµούς έργων PPP,
ορίζοντας ότι, στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται µε PPP ταξινοµούνται ως µη δηµόσια
στοιχεία ενεργητικού όταν ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον κίνδυνο της κατασκευής
και έναν τουλάχιστον από τους κινδύνους : της διαθεσιµότητας ή της ζήτησης.
Οι συµβάσεις PPP είναι σύνθετα σχήµατα µε µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις και αποτελούν
ελεγχόµενες ιδιωτικοποιήσεις τοµέων της οικονοµίας που παραδοσιακά ανήκαν στο δηµόσιο.
Σε όλες τις χώρες όπου έγινε προσπάθεια εφαρµογής τους αντιµετωπίζονται πολλά πολιτικά, θεσµικά,
επιχειρηµατικά και αλλά προβλήµατα, τα οποία είτε αντιµετωπίζονται επαρκώς (Αγγλία, Σουηδία, ∆ανία,
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία) είτε δεν υπάρχει εκτεταµένη χρήση του θεσµού (Ελλάδα, Γερµανία, Γαλλία).
Η διεθνής εµπειρία εκφράζεται, κυρίως, µέσα από µελέτες και αποτιµήσεις διεθνών οικονοµικών
οργανισµών, όπως για παράδειγµα τη ∆ιεθνή Τράπεζα (βασιζόµενη κυρίως σε στοιχεία και περιπτώσεις
δηµιουργίας υποδοµών σε αναπτυσσόµενες ή και υποανάπτυκτες χώρες µέσω των PPPs) και
συγκεκριµένες εµπειρίες ανεπτυγµένων χωρών σε κατηγορίες έργων που προωθήθηκαν µε
αυτοχρηµατοδότηση. Οι απόψεις των διεθνών οργανισµών, έστω και αν προκύπτουν από πολλές χώρες
µε διαφορετικά οικονοµικά µεγέθη, έχουν σηµασία καθώς αναφέρονται σε παράγοντες που επηρεάζουν
την επιτυχία ή την αποτυχία των συµπράξεων µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Κύριο
ζήτηµα αποτελεί ο προσδιορισµός βασικών θεµάτων και κατευθύνσεις αντιµετώπισης όπως :
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αποζηµιώσεις αναδόχου, τοµείς εφαρµογής, εγγυήσεις του δηµοσίου, κλπ. Σε ορισµένες χώρες
υπάρχει σαφές νοµοθετικό πλαίσιο για έργα PPP ενώ σε κάποιες άλλες, και κυρίως για να ξεπεραστούν
νοµικά και αλλά θέµατα, ψηφίζονται αυτόµατες ρυθµίσεις µε ειδικούς νόµους, κάτι το οποίο δηµιουργεί
προβλήµατα στην προσέλκυση ιδιωτών στα έργα αυτά (δηµιουργία αισθήµατος ανασφάλειας).
Στο Η. Βασίλειο αν και τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τοµέας έχει σχετικά αξιόλογη συµµετοχή σε
υποδοµές και υπηρεσίες και υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα µεταβίβασης δηµόσιων επιχειρήσεων και
οργανισµών σε ιδιώτες (σιδηρόδροµοι, αεροδρόµια κλπ), η εµπλοκή των ιδιωτών σε οδικά έργα και έργα
IT κυρίως µέσω συµβάσεων παραχώρησης συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι στα
µεν οδικά έργα απαιτούνται ογκώδεις επενδύσεις ενώ στα έργα IT, η εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργεί
προβλήµατα στη διαχείριση κινδύνων ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς.
Παρατηρούµε ότι την τελευταία δεκαετία οι δηµόσιες – ιδιωτικές συνεργασίες (PPPs) γίνονται µέσον
ανάπτυξης δηµόσιων υποδοµών και υπηρεσιών και για κατασκευή νέων. Με τα δηµόσια ταµεία σε πίεση,
οι συνεργασίες της µορφής PPP επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να προωθήσουν τα ιδιωτικά κεφαλαία
(private finance) και την πείρα - τεχνογνωσία των ιδιωτών στις µέχρι σήµερα προβληµατικές δηµόσιες
υποδοµές και υπηρεσίες.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστούν τα κάτωθι :
Η Ελλάδα αποτελεί αγορά στην οποία ο θεσµός των Σ∆ΙΤ µπορεί να αναπτυχθεί και να καλύψει την
ζήτηση σε βασικές υποδοµές µε χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα και τα έργα υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Απαιτείται σε πρώτη φάση η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου, στο οποίο θα καταγραφούν και
θα αξιολογηθούν οι υφιστάµενες ανάγκες της χώρας και οι διαθέσιµοι πόροι για την υλοποίηση τους. Στο
σχέδιο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί η ζήτηση και να εντοπισθούν τα θεσµικά προβλήµατα τα οποία
οφείλονται στην πολυνοµοθεσία των εµπλεκόµενων φορέων που λειτουργούν ανασταλτικά στην
προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Σηµειώνεται, ότι το 70% της ακίνητης περιουσίας της χώρας ανήκει
στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ξεκαθαρισµένη
σε ζητήµατα ιδιοκτησίας, χρήσεων, κλπ.
∆εν φαίνεται να απαιτείται η κατάρτιση ενός ενιαίου και συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου
για τις Σ∆ΙΤ, δεδοµένου του ότι η κοινοτική νοµοθεσία είναι σαφής και εκτός των βασικών απαιτήσεων
που θέτει (προστασία ανταγωνισµού, κανόνες δηµοσιότητας, κλειστή ή ανοιχτή διαδικασία, κλπ) δίδει
στον Κύριο του Έργου σηµαντικά περιθώρια διατύπωσης των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών κάθε
Σ∆ΙΤ.
Στη διάρκεια των τελευταίων µηνών έχουν υπάρξει ή αναµένεται να δροµολογηθούν ορισµένες
νοµοθετικές ρυθµίσεις ή αναµένονται να δροµολογηθούν (Νόµος ΥΠΕΣ∆Α «ΘΗΣΕΑΣ» για
τους ΟΤΑ, Αναπτυξιακός Νόµος, Νοµοσχέδιο για την ΚΕ∆ που αφορά τα ακίνητα του
δηµοσίου, πολεοδοµικές και λοιπές ρυθµίσεις από το ΥΠΕΧΩ∆Ε), οι οποίες µε τον κατάλληλο
συντονισµό θα δηµιουργήσουν συνθήκες ευελιξίας για προσέλκυση επενδυτών και την άντληση
ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο συντονισµός αυτός κρίνεται απαραίτητος και θα πρέπει να ενταχθεί στο αρχικό
στρατηγικό σχέδιο ώστε να µην υπάρχουν αποσπασµατικές ρυθµίσεις οι οποίες θα δηµιουργήσουν
σύγχυση στην αγορά.
Η ζήτηση τέτοιας µορφής έργων είναι υψηλή, ειδικά στην περιφέρεια, ωστόσο θα πρέπει να
αναφερθεί ότι η ετοιµότητα των Κυρίων των Έργων δεν είναι η απαιτούµενη και αυτό δηµιουργεί
σηµαντικό κενό στην άµεση έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να δοθεί,
άµεσα και αποτελεσµατικά, βάρος στην ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες και την µεθοδολογία που
θα πρέπει να ακολουθηθεί για τις Σ∆ΙΤ.
Απαιτείται η δηµιουργία συνεργιών για την δηµιουργία ενός φορέα – εργαλείου γνώσης, ο
οποίος θα παρέχει τεχνογνωσία και συµβουλευτικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν υπάρχει,
µε σκοπό την ωρίµανση των έργων και την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Ο φορέας αυτός θα
αποσκοπεί στο να καταστήσει τους ειδικούς εµπειρογνώµονες και την υφιστάµενη τους τεχνογνωσία
αµοιβαία διαθέσιµους (παραδείγµατος χάριν οι Task Forces του Ηνωµένου Βασιλείου ή της
Ιταλίας), και µέσω αυτών να συµβουλεύονται οι χρήστες σχετικά µε τις διαφορετικές µορφές Σ∆ΙΤ και
τα στάδιά τους όπως, την αρχική µελέτη, τον τρόπο επιλογής ενός εταίρου ιδιωτικού τοµέα, την
καλύτερη κατανοµή κινδύνων, την επιλογή συµβατικών ρητρών ή ακόµη και την απορρόφηση κοινοτικής
χρηµατοδότησης. Ο φορέας θα πρέπει να ασκεί αποκλειστικά και µόνο συµβουλευτικές υπηρεσίες και όχι
ελεγκτικές, διότι ο ιδιωτικός τοµέας λειτουργεί διαφορετικά από τον δηµόσιο και το αστικό δίκαιο της
χώρας είναι από τα πληρέστερα στην Ευρώπη σε ότι αφορά την επίλυση τέτοιας µορφής διαδικασιών.
Κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία µιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για την «επίλυση
διαφορών µεταξύ Κυρίου του Έργου και Ιδιωτών» σε ότι αφορά τις Σ∆ΙΤ. Η αρχή αυτή θα πρέπει
να είναι σε θέση να γνωµοδοτεί σε σειρά κρίσιµων παραµέτρων που θα επιλεχθούν και που έχουν να
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κάνουν µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και µε την εφαρµογή των συµβατικών όρων που θα έχουν
συναφθεί από τον Κύριο του Έργου και τον Ιδιώτη.
Σε πρώτη φάση θα πρέπει να επιλεχθούν επιλεκτικά ορισµένα πιλοτικά έργα, εφόσον προηγηθεί ο
αρχικός στρατηγικός σχεδιασµός, στα οποία και θα υπάρξει ο απαραίτητος πειραµατισµός σχετικά µε
ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα της διαγωνιστικής διαδικασίας και ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιολόγηση
των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. ∆εν κρίνεται σκόπιµη σε καµία περίπτωση η
προτυποποίηση των τευχών, δεδοµένου του ότι οι κατηγορίες έργων είναι πολλές και
επιπροσθέτως οι µέθοδοι που µπορεί να εφαρµοστούν είναι επίσης πολλές. Αυτό που απαιτείται
είναι να δοθεί βάρος στην προετοιµασία και στην ωριµότητα µιας Σ∆ΙΤ και κυρίως στον αρχικό
προσδιορισµό της βιωσιµότητας και της αρχικής αξιολόγησης των κινδύνων, ώστε ο Κύριος του Έργου
να µην είναι απροετοίµαστος και ανηµέρωτος σχετικά µε τις όποιες ιδιαιτερότητες και προβλήµατα
δηµιουργούνται στις Σ∆ΙΤ.
Για την Ελλάδα και σε ότι αφορά τα µεγάλα έργα παραχωρήσεων σηµειώνεται ότι το καθεστώς θα πρέπει
να εξακολουθήσει να είναι το ίδιο, δηλαδή ειδικής προετοιµασίας συµβατικών τευχών και της κλειστής
διαδικασίας. Ωστόσο, τα έργα αυτά είναι εξαιρετικά µεγάλου προϋπολογισµού, ειδικών απαιτήσεων σε ότι
αφορά το τεχνικό αντικείµενο και διαφέρουν σηµαντικά σε δοµή και διάρθρωση από άλλες Σ∆ΙΤ. Οι Σ∆ΙΤ
για τις οποίες αναφέρεται η µελέτη είναι µικρά και µεσαία έργα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τα
οποία θα είναι είτε ανταποδοτικά είτε υψηλής προστιθέµενης αξίας. Επίσης, είναι προφανές ότι τα έργα
αυτά είναι χαµηλότερου ρίσκου σε σχέση µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης Οδικών Αξόνων και κατά
συνέπεια η εµπλοκή των πιστωτικών ιδρυµάτων θα είναι ευχερέστερη.
Τέλος, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν άµεσα στην αλλαγή της δοµής και της
διάρθρωσης της ζήτησης κατασκευαστικών υπηρεσιών. Στα έργα τύπου Σ∆ΙΤ µείζωνος σηµασίας
ζητήµατα είναι η βιωσιµότητα, η κατανοµή των ρίσκων, η τιµολογιακή πολιτική, ο καθορισµός του
εύλογου κέρδους του ιδιώτη, η παρακολούθηση των χρηµατοροών, κλπ. Η κατασκευή σαφώς και
αποτελεί σηµαντικό τµήµα του όλου έργου, ωστόσο, η ολοκλήρωση της είναι µικρής σχετικά διάρκειας
σε σχέση µε την υλοποίηση µιας Σ∆ΙΤ και σαφώς ελεγχόµενη και εύκολα προσδιορίσιµη. Η παράµετρος
αυτή θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισµένη στις επιχειρηµατικές επιλογές του ιδιωτικού τοµέα και προς τον
τοµέα αυτό απαιτείται σαφώς γνώση και εξειδίκευση.
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1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ∆ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Ο κλάδος των κατασκευών στη διάρκεια των τελευταίων ετών (1999 – 2004) βρίσκεται σε µια διαρκή και
δυναµικά µεταβαλλόµενη επιχειρησιακή αναδιάρθρωση, µε κύριους άξονες την ανάπτυξη ισχυρών
πιέσεων για συγχωνεύσεις – εξαγορές, την ανακατανοµή των µεριδίων αγοράς µέσω της αύξησης του
βαθµού συγκέντρωσης και την µεταβολή της δοµής και της διάρθρωσης του βασικού του αντικειµένου, που
είναι η εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών έργων.
Η ζήτηση και προσφορά κατασκευαστικών υπηρεσιών παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε ότι
αφορά τα ποσοτικά και ποιοτικά της χαρακτηριστικά, και µετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο σε
σύνθετες και απαιτητικές κατασκευές και λοιπές υπηρεσίες (διαχείρισης, εκµετάλλευσης, κλπ). Η
εξέλιξη αυτή αφορά την µεταστροφή της ζήτησης από τα κλασσικά έργα βασικών υποδοµών
χρηµατοδοτούµενων µε πόρους αποκλειστικά προερχόµενα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, σε έργα
συγχρηµατοδοτούµενα (παραχωρήσεις, ανταποδοτικά, κλπ), σε έργα υψηλής προστιθέµενης αξίας µε πόρους
προερχόµενους από άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων και σε έργα που αφορούν την διαχείριση, αξιοποίηση και
εκµετάλλευση ακινήτων.
Παράλληλα, η οργανωµένη έξοδος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων εκτός της εγχώριας αγοράς αποτελεί
κοµβικό σηµείο για την βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου, ωστόσο, η δοµή και η οργάνωσή της εξακολουθεί να
παραµένει στα ίδια επίπεδα µε αυτά της προηγούµενης δεκαετίας.
Ο κλάδος των κατασκευών στη διάρκεια των ετών 1999 – 2004, παρουσίασε εξαιρετικά µεγάλη
δραστηριότητα, οφειλόµενη τόσο στην εξέλιξη των έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ, όσο και στα Ολυµπιακά Έργα. Το
γεγονός αυτό οδήγησε τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα αυτές των µεγάλων τάξεων του ΜΕΕΠ (7η & 6η τάξη),
σε µια υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα, η οποία οφειλόταν στη διενέργεια σηµαντικού ύψους
επενδύσεων (πάγιος εξοπλισµός, ανθρώπινο δυναµικό, κλπ) µε επιχειρηµατικό ορίζοντα δεκαετίας.
Το Ι.Ο.Κ., µε βάση τον προγραµµατισµό των έργων, τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία και τα οικονοµικά
στοιχεία των επιχειρήσεων, προσδιόρισε το σύνολο της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας
(δηµόσια & ιδιωτικά έργα) για το 2002 σε 12,180 δις ευρώ (8,62% του ΑΕΠ), ενώ το 2003 σε 13,600 δις
ευρώ (8,97% του ΑΕΠ). Σύµφωνα πάντα µε τα προαναφερόµενα στοιχεία, το Ι.Ο.Κ. εκτίµησε αρχικά ότι το
ποσοστό συµµετοχής του κλάδου στο ΑΕΠ στη διάρκεια της επόµενης τριετίας (2004 – 2006) θα βαίνει
διαρκώς αυξανόµενο και θα προσεγγίσει το 10%. Ωστόσο, η προαναφερόµενη εκτίµηση δεν είναι βέβαιο ότι
θα επιτευχθεί και καθοριστικός παράγοντας γι αυτό θα είναι η απορρόφηση των πόρων για τα έργα του ΚΠΣ
ΙΙΙ, κυρίως αυτά που αφορούν τις Συµβάσεις Παραχώρησης των Οδικών Αξόνων, η καθιέρωση ή όχι του
θεσµού των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), και η εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδοµικής
δραστηριότητας µετά την Ολυµπιάδα του 2004.
Αναλυτικότερα, η αδυναµία υλοποίησης του υφιστάµενου προγραµµατισµού των έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ, κύρια
σε ότι αφορά την ωριµότητα των Συµβάσεων Παραχώρησης Οδικών Αξόνων (µε εξαίρεση τα έργα :
υποθαλάσσια ζεύξη Θεσσαλονίκης και Μαλιακός – Κλειδί, οι υπόλοιπες βρίσκονται σε σχεδόν προκαταρκτικό
στάδιο), οφείλεται σε µια σειρά παραγόντων που αναλύονται στην συνέχεια και αποτυπώνουν µε σαφήνεια
το επιχειρηµατικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί στον κλάδο σήµερα.
Παράλληλα, και οι λοιποί καθοριστικοί άξονες ανάπτυξης του κλάδου, όπως είναι η
αυτοχρηµατοδότηση µέσω της ανάπτυξης Σ∆ΙΤ και η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη του real estate δεν
φαίνεται να έχουν τη δυναµική αναστροφής του επιχειρηµατικού κλίµατος που έχει διαµορφωθεί στον κλάδο
χωρίς τις απαιτούµενες παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες, τόσο από την πολιτεία, όσο και από την πλευρά των
επιχειρήσεων.
Η εξέλιξη της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς στην εξεταζόµενη χρονική περίοδο, χαρακτηρίζεται από
σηµαντική αύξηση των µέσων µεγεθών της τόσο σε ότι αφορά τα δηµόσια έργα υποδοµής, όσο και τα λοιπά
έργα (ιδιωτικού και δηµόσιου χαρακτήρα).
Η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του κλάδου των κατασκευών µέσω συγχωνεύσεων, µε βάση την εφαρµογή
του άρθρου 4, του ν. 2940/2001, το 2002 µείωσε τον µεγάλο αριθµό των εργοληπτικών εταιρειών που
εµπλέκονταν στη διαδικασία κατασκευής δηµοσίων έργων κατά το παρελθόν, κύρια στις µεγάλες τάξεις του
ΜΕΕΠ (7η και 6η), αλλά δεν είχε τα απαιτούµενα αποτελέσµατα στις υπόλοιπες τάξεις, µε κυριότερο
χαρακτηριστικό την δηµιουργία µιας υπερµεγέθους τάξης (3η), η οποία σήµερα έχει προσεγγίσει τις 500
περίπου εταιρείες. Αναλυτικότερα σχηµατίσθηκαν :
Στην 7η τάξη 14 όµιλοι που συγκέντρωσαν 109 εταιρείες της προηγούµενης κατάταξης ΜΕΕΠ.
Στην 6η τάξη 51 όµιλοι, συγκεντρώνοντας 148 εταιρείες της προηγούµενης κατάταξης ΜΕΕΠ.
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Στην 5η τάξη 65 όµιλοι, συγκεντρώνοντας 193 εταιρείες της προηγούµενης κατάταξης ΜΕΕΠ.
Στην 4η τάξη 102 όµιλοι, συγκεντρώνοντας 133 εταιρείες της προηγούµενης κατάταξης ΜΕΕΠ.
Κύρια χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της αναδιάρθρωσης του κλάδου, µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 4, του ν. 2940/2001, αποτελούν :
Ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης µεριδίων στην 7η τάξη και η δηµιουργία επιχειρήσεων δύο και
τριών ταχυτήτων, σε ότι αφορά την παραγωγική τους δυναµικότητα και την χρηµατοδοτική τους
διάρθρωση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στους διαφορετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης που ακολουθήθηκαν
κατά την εξέλιξη του ν. 2940/2001, στην πραγµατοποίηση υψηλού µεγέθους επενδύσεων και στην
γενικότερη πολιτική οργάνωσης και ανάπτυξης που ακολουθήθηκε. Στη διάρκεια των εποµένων ετών και
παράλληλα µε την µεταστροφή της ζήτησης κατασκευαστικών υπηρεσιών, θα φανεί το κατά πόσο ήταν
ορθή επιχειρηµατική επιλογή η µεγέθυνση των παραγωγικών µονάδων του κλάδου σε όρους ισορροπίας,
προσφοράς και ζήτησης στην εγχώρια αγορά.
Τα µέσα µεγέθη, σε όρους κύκλου εργασιών, των υπολοίπων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
ακολουθούν φθίνουσα πορεία και παρουσιάζουν επίσης εικόνα δύο και τριών ταχυτήτων, δηλαδή µικρό
αριθµό επιχειρήσεων µε ικανοποιητικό κύκλο εργασιών και µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που κινούνται
στα όρια ή και κάτω από τα όρια της βιωσιµότητας. Στη διάρκεια των εποµένων ετών εκτιµάται ότι
µεγάλος αριθµός κατασκευαστικών επιχειρήσεων θα οδηγηθεί σε έξοδο από την αγορά ή θα
αναδιοργανώσουν πλήρως την δοµή και την διάρθρωσή τους. Τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται
στην αγορά είναι προφανές ότι δηµιουργούν ένα µοντέλο επιχείρησης που θα συνδυάζει την κατασκευή
µε παράλληλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες που κυρίως ανάγονται στην παροχή υπηρεσιών.
Η γενική χρηµατοδοτική διάρθρωση του κλάδου παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση την
τελευταία διετία, γεγονός το οποίο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην εξαιρετικά υψηλή αύξηση των
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του από τραπεζικό δανεισµό. Στην συντριπτική
πλειοψηφία των επιχειρήσεων τα λειτουργικά τους έξοδα (στελέχωση, συντήρηση εξοπλισµού,
ανελαστικές δαπάνες, κλπ) είναι υψηλά, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν σοβαρές ζηµίες που σε
συνδυασµό µε τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωµές των έργων οδηγούν σε
αύξηση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού για κεφάλαια κίνησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαδικασία
που ακολουθήθηκε στην περίοδο 2001 – 2002 για «εύκολες και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο πεπραγµένων»
εξαγορές και συγχωνεύσεις σώρευσε υπερβολικά χρέη στις απορροφούσες επιχειρήσεις, γεγονός το
οποίο εµφανίζεται πλέον στους ισολογισµούς τους και επιδεινώνει σε µεγάλο βαθµό την ρευστότητα και
κατ’ επέκταση την βιωσιµότητά τους.
Τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται στην κατασκευαστική αγορά απαιτούν την ενίσχυση της
χρηµατοδοτικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, αφού η υπάρχουσα ζήτηση κατασκευαστικών υπηρεσιών
απαιτεί άντληση και µέγιστη αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε βάθος χρόνου, παράµετρος η οποία
διαφοροποιεί πλήρως την µέχρι σήµερα προσέγγιση της αγοράς.
Η δηµιουργία υπερβολικά µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων 3ης τάξης για επηρεασµό του
µαθηµατικού τύπου (φαινόµενο οµαδοποιήσεων) και όχι για εκτέλεση έργων επιδείνωσε ακόµα
περισσότερο το επιχειρηµατικό κλίµα του κλάδου. Το φαινόµενο πήρε ανεξέλεγκτη µορφή, οφείλεται
στην δοµή του θεσµικού πλαισίου του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων (µαθηµατικός τύπος) και
αποτυπώθηκε στους ισολογισµούς αυτών των εταιρειών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν εµφανίζουν
Κύκλους Εργασιών και Κόστος Παραγωγής, αλλά προµήθειες από συµµετοχή σε έργα (είναι ανάδοχοι για
λογαριασµό τρίτων) και εκχωρήσεις έργων σε τρίτους. Κατά συνέπεια εκτιµάται ότι σηµαντικός αριθµός
αυτών των επιχειρήσεων θα οδηγηθεί σε έξοδο από την αγορά, αφού η εφαρµογή του ν. 3262/2004 και
της µειοδοσίας στις δηµοπρασίες εξαφανίζει τις αρχικές επιχειρηµατικές τους επιλογές.
Έχουν ήδη αρχίσει και αναπτύσσονται φαινόµενα πώλησης εταιρειών µε προβληµατική χρηµατοδοτική
διάρθρωση ή εξαιρετικά χαµηλούς κύκλους εργασιών, µε µηδενική σχεδόν ζήτηση, εξαιτίας της
αυξηµένης προσφοράς και της κακής οικονοµικής συγκυρίας στην οποία έχει εισέλθει ο κλάδος. Η
κατάσταση αυτή επιτείνεται από την αδυναµία ανάδειξης αναδόχων έργων στη διάρκεια του τελευταίου
έτους και της αδυναµίας πληρωµών εκτελούµενων έργων από τις υπηρεσίες, γεγονός που οφείλεται στην
επιβάρυνση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και σε άλλους περισσότερο σύνθετους
παράγοντες. Είναι προφανές, ότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να δοθούν ευέλικτα κίνητρα εξόδου
από την αγορά, ώστε αυτή να µην διαταραχθεί από τυχόν πτωχεύσεις που θα δηµιουργήσουν πρόσθετα
προβλήµατα στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, το οποίο προς το τέλος του 2004 προσπαθεί να
βρει ένα επίπεδο ισορροπίας.
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Παρατηρείται χαµηλό επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα µε την
µορφή Σ∆ΙΤ, και γενικότερα για συµπληρωµατικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εξαιτίας κυρίως της
«άγνοιας» των επιχειρηµατιών, φαινόµενο το οποίο εντείνεται και από την αδυναµία του δηµόσιου τοµέα
να καταλήξει σύντοµα σε ένα βασικό πλαίσιο λειτουργίας και αρµοδιοτήτων που θα διέπει τα ανωτέρω. Η
αγορά των ιδιωτικών έργων παρά την αύξηση του µεγέθους της εξακολουθεί κυρίως να κινείται (σε
ποσοστιαία συµµετοχή) µε βάση την αντιπαροχή και όχι την γενικότερα διαχείριση και ανάπτυξη των
ακινήτων.
Οι Εκθέσεις ∆ραστηριότητας (αποτελούν συµβατική υποχρέωση των επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ σε ετήσια
βάση) που έχουν υποβληθεί τόσο για την χρήση του 2002, όσο και για την χρήση του 2003
παρουσιάζουν το φαινόµενο µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων που δεν πληρούν τις διατάξεις του άρθρου
4, του ν. 2940/2001 (ελάχιστες προϋποθέσεις διατήρησης των πτυχίων) και εφόσον εφαρµοστούν οι
διατάξεις του ν. 2940/2001 θα πρέπει να διαγραφούν, δεδοµένο το οποίο θα δηµιουργήσει εκρηκτικές
καταστάσεις στον κλάδο και µεγάλη ανεργία, αφού θα συνδυαστεί και µε την αναµενόµενη ύφεση µετά
την ολοκλήρωση των Ολυµπιακών Έργων. Εκτιµάται, ότι η επιχειρησιακή διάρθρωση του ΜΕΕΠ και οι
παρεµβάσεις σε αυτήν θα υποβοηθήσουν την οµαλότητα στην εφαρµογή του ν. 3263/2004, αφού η
µειοδοσία αποτελεί πραγµατική διαγωνιστική διαδικασία όταν διεξάγεται σε ισότιµους όρους
ανταγωνισµού.
Οι µέχρι σήµερα αναληφθείσες προσπάθειες για εξωστρέφεια είναι εξαιρετικά πενιχρές σε αποτελέσµατα
και δεν φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή µπορεί να µεταβληθεί, χωρίς την µελέτη και την στόχευση για
διενέργεια άµεσων και ριζικών παρεµβάσεων µε τη στήριξη της Πολιτείας. Η υποστήριξη προς αυτήν την
κατεύθυνση θα εξορθολογίσει και θα αποσυµφορήσει την αγορά, αναδιανέµοντας τα µερίδια της.
Αναλυτικότερα και σε απόλυτα µεγέθη και µε βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί
το Τµήµα Στατιστικής Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης του Ι.Ο.Κ. για το οικονοµικό έτος 2003 αναφέρονται τα
κάτωθι :
Μέσος
Κύκλος

Κύκλος Εργασιών

Αριθµός

σε δις €

Επιχειρήσεων

7η

2,81

14

Εργασιών
0,201

6η

0,89

51

0,017

18,62

5η

0,52

65

0,009

10,90

η

4

0,33

85

0,003

6,79

3η

0,24

173 (485)

0,001

4,92

Τάξεις

% επί του
συνόλου ΚΕ
58,76

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων Εκθέσεων ∆ραστηριότητας ΜΕΕΠ
Για την 3η τάξη τα στοιχεία που αναφέρθηκαν αφορούν 173 επιχειρήσεις από τις 485 που έχουν εγγραφεί
στο ΜΕΕΠ µέχρι το πρώτο εξάµηνο του 2004 (ο µέσος Κύκλος Εργασιών ανά επιχείρηση σε 0,001 δις€).
Ωστόσο αν ο µέσος Κύκλος Εργασιών (0,235 δις€) αναχθεί στο σύνολο των ανωτέρω επιχειρήσεων, τότε
αυτός µειώνεται περίπου κατά 60%. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι αν ο µέσος Κύκλος Εργασιών των
επιχειρήσεων της 3ης τάξης του ΜΕΕΠ δεν ξεπερνά τα 0,53 εκ.€ σε ετήσια βάση, τότε το ποσοστό κέρδους
αυτών είναι από εξαιρετικά µικρό έως ζηµιογόνο (υπεργολαβίες µε τιµές χαµηλότερες από αυτές του
αναδόχου, που και αυτές είναι σε αρκετές περιπτώσεις εκτός των τιµών αγοράς). Οι Κύκλοι Εργασιών των
ατοµικών επιχειρήσεων (Α1 - 2η τάξη) είναι εξαιρετικά µικρότεροι από τους προαναφερόµενους, και η
συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου (έως και το 85% του συνολικού αριθµού φυσικών και νοµικών
προσώπων) δεν εκτελεί έργα µε συνεχείς ρυθµούς και µεγάλο ποσοστό αυτών είναι ανενεργό.
Για το έτος 2004 εκτιµάται αύξηση του Κύκλου Εργασιών στην 7η και την 6η τάξη, κυρίως λόγω
της περαίωσης των Ολυµπιακών Έργων, και ραγδαία µείωση του Κύκλου Εργασιών των
υπολοίπων τάξεων, εξαιτίας της µείωσης του αριθµού των δηµοπρατούµενων έργων και της
αδυναµίας των υπηρεσιών να αναδείξουν αναδόχους. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην κατάσταση
που έχει δηµιουργηθεί στην αγορά από την εφαρµογή της αιτιολόγησης, σαν απόρροια των νοµικών
ενστάσεων και προσφυγών για την εφαρµογή του Μαθηµατικού Τύπου. Τα φαινόµενα αυτά και τις
στρεβλώσεις που δηµιουργούν, επιχειρεί να θεραπεύσει η κατάργηση του µαθηµατικού τύπου και η ανάδειξη
αναδόχων µε µειοδοτικό διαγωνισµό, στην προσπάθεια περισσότερης αντικειµενικοποίησης του συστήµατος,
την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων.
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Οι βασικότερες αιτίες αυτής της εξέλιξης είναι :
Η αδυναµία υλοποίησης του προγραµµατισµού σε ότι αφορά τις Συµβάσεις Παραχώρησης
Οδικών Αξόνων, που οφείλεται στον χαµηλό βαθµό ωριµότητας τους. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα ότι για τα έργα της υποθαλάσσιας ζεύξης Θεσσαλονίκης και Μαλιακός – Κλειδί γίνεται
προσπάθεια να ξεκινήσουν, ενώ στα υπόλοιπα ο βαθµός ωριµότητας είναι εξαιρετικά χαµηλός και
χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση ολοκλήρωσης των µελετών, και σε αρκετά από αυτά δεν έχουν
οριστικοποιηθεί ούτε οι χαράξεις. Επιπροσθέτως, παρατηρείται και η επιφυλακτικότητα συµµετοχής των
πιστωτικών ιδρυµάτων που οφείλεται σε βασικές διατάξεις των προκηρύξεων, ζητήµατα βιωσιµότητας
από την εκµετάλλευση των έργων αυτών, και αρκετά άλλα θέµατα που αφορούν το αντικείµενο της
διαπραγµάτευσης.
Tα σοβαρά προβλήµατα εµπλοκής των δηµοπρατήσεων µε εφαρµογή του Μαθηµατικού
Τύπου και των απαιτούµενων αιτιολογήσεων σε συνδυασµό µε τις προσφυγές στα δικαστήρια, σε
ότι αφορά τα λοιπά έργα υποδοµής του ΚΠΣ ΙΙΙ. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και
κραδασµούς στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά και έχει συµβάλλει στην επιδείνωση της
χρηµατοοικονοµικής βάσης του κλάδου και στην σοβαρή µείωση του κατασκευαστικού αντικειµένου.
Ο προβληµατισµός των κατασκευαστών σχετικά µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον που
διαµορφώνεται στην εγχώρια αγορά έχει αρχίσει και αναπτύσσεται δυναµικά µε στόχο την
µακροπρόθεσµη και βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου. Σταδιακά, τόσο στην εγχώρια κατασκευαστική
αγορά, όσο και στο σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων, (κατασκευαστές, µελετητές, υπηρεσίες,
πιστωτικά ιδρύµατα, κλπ) έχουν αρχίσει και καθιερώνονται νέες έννοιες όπως :
-

η βιωσιµότητα και η ανταποδοτικότητα των εκτελούµενων έργων,

-

η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων,

-

οι συµµαχίες µε πιστωτικά ιδρύµατα και η δηµιουργία ισχυρών φορέων χρηµατοδότησης,

-

η ανάληψη εγγυήσεων και υψηλού βαθµού ρίσκων,

-

η κατασκευή και εκµετάλλευση έργων όλων των κατηγοριών και βαθµίδων, µέσω σύναψης
µακροχρόνιων συµβάσεων µε το δηµόσιο, κλπ.

Οι ανωτέρω έννοιες έχουν απασχολήσει µέχρι σήµερα ένα εξαιρετικά µικρό αριθµό επιχειρήσεων του κλάδου
και ειδικά ορισµένες επιχειρήσεις της 7ης τάξης, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει σταδιακά να
µεταβάλλουν τον επιχειρηµατικό τους σχεδιασµό, διαβλέποντας ότι η κατασκευαστική αγορά µεταβάλλεται
και κατευθύνεται σε µια εντελώς διαφορετική επιχειρηµατική προσέγγιση. Βασικό άξονα αυτής της
µεταστροφής αποτελούν τα λεγόµενα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα έργα µε αυτοχρηµατοδότηση, η
οργανωµένη έξοδος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων εκτός της εγχώριας αγοράς και η ανάπτυξη και
εκµετάλλευση ακινήτων (ολυµπιακά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα και γενικότερα η ακίνητη περιουσία του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που αποτελεί το 70% περίπου της συνολικής ακίνητης
περιουσίας της χώρας).
Στο σηµείο αυτό προκύπτουν ορισµένες διαπιστώσεις και ορισµένα άµεσα ερωτήµατα, από την
κατανόηση και την απάντηση των οποίων θα καθοριστεί σε µεγάλο βαθµό η εξέλιξη του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος του κλάδου για τα προσεχή έτη. Αναλυτικότερα, µε βάση τα
οικονοµικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν και την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρια αγορά
αναφέρονται τα κάτωθι:
Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η σηµαντική υστέρηση µεταξύ του προγραµµατισµού και της
υλοποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης Οδικών Αξόνων και για ποιους λόγους διαπιστώνεται
σήµερα ότι τα έργα αυτά διέπονται από εξαιρετικά χαµηλό βαθµό ωριµότητας. Παράλληλα, ο
προβληµατισµός αυτός επεκτείνεται και στο θεσµό των Σ∆ΙΤ, ο οποίος στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει
εξέλιξη, παρά του ότι η ζήτηση είναι σαφώς προσδιορίσιµη εξαιτίας του ότι ο δηµόσιος τοµέας αδυνατεί,
αφενός να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τις βασικές υποδοµές και αφετέρου να αξιοποιήσει τις ήδη
λειτουργούσες υποδοµές και την ακίνητη περιουσία του.
Πως θα αρθεί η επιφυλακτικότητα συµµετοχής των πιστωτικών ιδρυµάτων σε έργα
Παραχώρησης τα οποία είναι σύνθετα, υψηλού προϋπολογισµού και µε υψηλά επενδυτικά ρίσκα.
Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η προαναφερόµενη επιφυλακτικότητα υπάρχει και σε Σ∆ΙΤ µικρού και µεσαίου
προϋπολογισµού, αν αναλογιστεί κανείς τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στον επιµερισµό των
κινδύνων.
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Πως θα αντιµετωπιστούν θέµατα όπως, οι εγγυήσεις του δηµοσίου κατά την κατασκευή και την
εκµετάλλευση τέτοιας εµβέλειας έργων, η διαφοροποίηση της ανταποδοτικότητας από έργο σε έργο, η
σχέση κόστους – οφέλους για την διαπραγµάτευση ιδιωτών και δηµοσίου, οι ιδιαιτερότητες κάθε
Σ∆ΙΤ που οφείλονται σε ένα πλήθος παραµέτρων, συχνά αλληλοσυγκρουόµενων µεταξύ τους και συχνά
µε κοινωνικές προεκτάσεις.
Πως θα αντιµετωπιστούν οι ανάγκες κατασκευής και συντήρησης των Οδικών Αξόνων στο
∆ευτερεύον και Τριτεύον Οδικό ∆ίκτυο της χώρας, αλλά και βασικών υποδοµών που είτε δεν
έχουν κατασκευαστεί, είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το δεδοµένο αυτό έχει, για παράδειγµα,
αντιµετωπιστεί στην Γαλλία µε συγκεκριµένη µεθοδολογία, γεγονός το οποίο διατήρησε ένα ισοζύγιο
επαρκές µεταξύ των ανταποδοτικών και των µη ανταποδοτικών έργων.
Το κενό που έχει προκύψει στο ισοζύγιο ζήτησης – προσφοράς κατασκευαστικών υπηρεσιών, ενδεχόµενα
θα συµπαρασύρει σε βαθιά και απότοµη ύφεση τον κλάδο και θα πρέπει άµεσα να προκύψουν
εναλλακτικές λύσεις και άµεσες παρεµβάσεις, τουλάχιστον σε ότι αφορά την απελευθέρωση της
ανάθεσης των έργων και την προώθηση των ωριµότερων Συµβάσεων Παραχώρησης, παράλληλα µε την
ενίσχυση του θεσµού των Σ∆ΙΤ.
Η αναµενόµενη µείωση του κύκλου εργασιών και της παραγωγικής δυναµικότητας του κλάδου και η
πιθανή ανεργία του στελεχιακού του δυναµικού δεν θα πρέπει να χρεώνεται αποκλειστικά και µόνο στην
πολιτεία, αλλά και στην αδυναµία ανταπόκρισης µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων στις νέες τάσεις και τα
δεδοµένα που έχουν αρχίσει και διαµορφώνονται στον κλάδο από τις αρχές του 2004 και για τα οποία
δεν έχουν λάβει καµία µέριµνα.
Πως θα αντιµετωπιστεί το µείζον θέµα της αργούσης ακίνητης περιουσίας του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε ότι αφορά την ασάφεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της
δυνατότητας ευελιξίας για την αξιοποίησή τους. Είναι προφανές ότι ο δηµόσιος τοµέας θα πρέπει να
συµβάλλει, ενεργά, τουλάχιστον στην αποσαφήνιση βασικών παραµέτρων που αφορούν την διαθέσιµη
ακίνητη περιουσία (ιδιοκτησιακό καθεστώς, πολεοδοµικά χαρακτηριστικά και χρήσεις γης, σχεδιασµός και
στοχοθέτηση προτεραιοτήτων, κλπ).
Μέχρι σήµερα στην Ελλάδα δεν έχει συµφωνηθεί ο τρόπος και η µεθοδολογία που απαιτούνται για να
παρακολουθούνται συστηµατικά οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο (στον τοµέα σχεδιασµού και
χρηµατοδότησης έργων), για παράδειγµα, στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικά
µοντέλα αυτοχρηµατοδότησης ακόµα και φυλακών, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει πλήρης
εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας και της διάχυσης των αποτελεσµάτων της.
Με ποια διαδικασία θα ενισχυθεί η δηµιουργία χρηµατοδοτικών φορέων και εκτός των πιστωτικών
ιδρυµάτων (πχ ΤΣΜΕ∆Ε ή και άλλοι εύρωστοι οργανισµοί) για την αξιοποίηση των εξαιρετικά υψηλών
αποθεµατικών τους και µε ποιες διαδικασίες θα περιοριστούν τα όποια επενδυτικά ρίσκα αυτές θα
αναλάβουν. Η εµπειρία έχει δείξει ότι η ενεργός εµπλοκή των ανωτέρω και η ορθή προσέγγιση του
επιχειρηµατικού τους ρόλου, θα συµβάλλει αφενός στην αξιοποίηση των υψηλών αποθεµατικών τους και
αφετέρου στην αναθέρµανση της αγοράς.
Θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε µεγάλη προσοχή η εφαρµογή του αναπτυξιακού νόµου της χώρας
και η οργανωµένη προσέγγιση για την εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, δεδοµένα,
ωστόσο, τα οποία απαιτούν πρόσθετες κινήσεις σε θεσµικό επίπεδο (µείωση της φορολογίας στις
συναλλαγές στα ακίνητα, δηµιουργία κινήτρων, κλπ).
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2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ∆ΙΤ) – ∆ΙΑΚΡΙΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ – ΤΥΠΟΙ Σ∆ΙΤ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 1
Ο όρος "Σύµπραξη ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα" (Σ.∆.Ι.Τ.) αναφέρεται γενικά σε µορφές συνεργασίας
των δηµοσίων αρχών µε τον ιδιωτικό τοµέα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της
χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης ή της συντήρησης µιας
υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας.
Οι Σ∆ΙΤ χαρακτηρίζονται συνήθως από τα ακόλουθα στοιχεία:
Τη µακρά σχετικά διάρκεια της έννοµης σχέσης που συνεπάγεται µια συνεργασία µεταξύ του
εταίρου του δηµοσίου τοµέα και του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο την αποτελεσµατική
και βιώσιµη ολοκλήρωση µιας σύµπραξης που έχει σχεδιαστεί.
Την µεθοδολογία χρηµατοδότησης µιας σύµπραξης, η οποία εξασφαλίζεται εν µέρει από τον
ιδιωτικό τοµέα, πολλές φορές µε πολύπλοκες ρυθµίσεις µεταξύ των διαφόρων εµπλεκόµενων
συντελεστών. Ωστόσο, η ιδιωτική χρηµατοδότηση µπορεί να συµπληρωθεί και από δηµόσια
χρηµατοδότηση, συχνά µεγάλου ύψους, εξαρτώµενη από την µορφή και τις ιδιαιτερότητες κάθε
σύµπραξης.
Ο σηµαντικός ρόλος της οικονοµικής προσέγγισης του αντικειµένου, παράµετρος η οποία
συµµετέχει σε διάφορα στάδια του επιχειρηµατικού σχεδίου (µελέτη, υλοποίηση, εφαρµογή,
χρηµατοδότηση) και καθορίζει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή του έκβαση. Ο εταίρος του δηµοσίου
τοµέα επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισµό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά το
δηµόσιο συµφέρον, την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, την πολιτική των τιµών, και
εξασφαλίζει τον έλεγχο της τήρησης των στόχων αυτών.
Η ορθολογική κατανοµή των κινδύνων µεταξύ του εταίρου του δηµοσίου τοµέα και του εταίρου του
ιδιωτικού τοµέα στον οποίο µεταφέρονται οι αστάθµητοι παράγοντες που βαρύνουν συνήθως το δηµόσιο
τοµέα, αποτελεί παράµετρο η οποία δεν αντιµετωπιζόταν µέχρι σήµερα στα κλασσικά δηµόσια έργα. Στις
Σ∆ΙΤ δεν είναι ωστόσο αυτονόητο ότι ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα θα πρέπει να αναλάβει όλους τους
κινδύνους ή το µεγαλύτερο µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε το σχέδιο, και η ακριβής κατανοµή
των κινδύνων πραγµατοποιείται κατά περίπτωση, µέσω διαπραγµάτευσης και ανάλογα µε την ικανότητα
κάθε πλευράς να τους αξιολογεί, να τους ελέγχει και να τους διαχειρίζεται. Η παράµετρος αυτή είναι
προφανές ότι θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό το κόστος και την βιωσιµότητα µιας σύµπραξης.
Η σταδιακή εξάπλωση του θεσµού των Σ∆ΙΤ οφείλεται στους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που
αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη για την χρηµατοδότηση των υποδοµών τους (ανάγκη του δηµοσίου τοµέα για
ιδιωτική χρηµατοδότηση) και προσφέρουν στο δηµόσιο τοµέα τη δυνατότητα να επωφεληθεί περισσότερο
από την τεχνογνωσία και τις µεθόδους λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα.
Η ανάπτυξη του θεσµού των Σ∆ΙΤ εντάσσεται στη γενικότερη εξέλιξη του ρόλου του κράτους στον
οικονοµικό τοµέα, η οποία σταδιακά πέρασε από το ρόλο του άµεσου φορέα σε ρόλο οργανωτή,
ρυθµιστή και ελεγκτή. Η επιλογή αυτή, όπως έχει δείξει η εµπειρία σε διεθνές επίπεδο, σε µεσοπρόθεσµο
επίπεδο θα έχει σηµαντικά οφέλη στον δηµοσιονοµικό τοµέα και θα απελευθερώσει σηµαντικούς πόρους, οι
οποίοι και θα διοχετευτούν σε τοµείς χαµηλής ανταποδοτικότητας, αλλά µε υψηλή κοινωνική αποδοχή και
αναγκαιότητα (πολιτισµός, παιδεία, υγεία, κλπ) υλοποίησης έργων.
Ο δηµόσιος τοµέας χρησιµοποιεί τον θεσµό Σ∆ΙΤ για την υλοποίηση σχεδίων βασικών και συµπληρωµατικών
υποδοµών, και σε επίπεδο ΕΕ έχει αναγνωριστεί ότι η χρησιµοποίηση Σ∆ΙΤ θα µπορούσε να συµβάλει στην
υλοποίηση διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών, υλοποίηση η οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, κυρίως
λόγω ανεπαρκών επενδύσεων (ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2003 "Ανάπτυξη διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών : καινοτόµος χρηµατοδότηση, διαλειτουργικότητα τηλεδιοδίων", COM (2003) 132, και
την έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών της 27ης Ιουνίου 2003).
Η συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µπορεί να προσφέρει µικροοικονοµικά
πλεονεκτήµατα που επιτρέπουν την υλοποίηση ενός σχεδίου στην καλύτερη σχέση
ποιότητας/τιµής, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους του δηµοσίου συµφέροντος, ωστόσο, η
χρησιµοποίηση των Σ∆ΙΤ δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως η µόνη λύση για το δηµόσιο τοµέα που
αντιµετωπίζει δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.

1

Σύµφωνα µε «Πράσινη Βίβλο/COM(2004) 327 τελικό / 30.4.2004»
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Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έλαβε στις 11 Φεβρουαρίου 2004
(ανακοινωθέν τύπου STAT/04/18) µια απόφαση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση, στους εθνικούς
λογαριασµούς, των συµβάσεων που συνάπτονται από δηµόσιους φορείς στο πλαίσιο συµπράξεων µε
ιδιωτικούς φορείς. Η απόφαση προσδιορίζει τον αντίκτυπο στο δηµόσιο έλλειµµα/πλεόνασµα και στο δηµόσιο
χρέος.
Η Eurostat συνιστά τα στοιχεία του ενεργητικού που συνδέονται µε µια σύµπραξη δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα να ταξινοµούνται ως µη δηµόσια στοιχεία του ενεργητικού και εποµένως να µην
εγγράφονται στον ισολογισµό των δηµοσίων διοικητικών αρχών, εφόσον πληρούνται οι εξής δύο
προϋποθέσεις :
ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον κίνδυνο της κατασκευής, και
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.
Η πείρα έχει αποδείξει ότι σε κάθε σχέδιο Σ∆ΙΤ πρέπει να αξιολογείται το αν η επιλογή της
σύµπραξης παρουσιάζει πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε άλλες επιλογές, όπως είναι
µια πιο κλασική σύναψη σύµβασης ενός συµβατικού δηµόσιου έργου.
Ορισµένα κράτη - µέλη της ΕΕ και ορισµένες υπό ένταξη χώρες έχουν δηµιουργήσει εργαλεία συντονισµού
και προώθησης των Σ∆ΙΤ, τα οποία αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, στη διάδοση µιας αποτελεσµατικής
µεθοδολογίας και πρακτικής σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα εργαλεία αυτά αποσκοπούν στο να καταστήσουν τους ειδικούς εµπειρογνώµονες και την υφιστάµενη
τους τεχνογνωσία αµοιβαία διαθέσιµους (παραδείγµατος χάριν οι Task Forces του Ηνωµένου Βασιλείου ή
της Ιταλίας) και κατ’ αυτό τον τρόπο να συµβουλεύουν τους χρήστες σχετικά µε τις διαφορετικές
µορφές Σ∆ΙΤ και τα στάδιά τους, όπως την αρχική µελέτη, τον τρόπο επιλογής ενός εταίρου
ιδιωτικού τοµέα, την καλύτερη κατανοµή κινδύνων, την επιλογή συµβατικών ρητρών ή ακόµη
και την απορρόφηση κοινοτικής χρηµατοδότησης.
Οι δηµόσιες αρχές έχουν επίσης χρησιµοποιήσει δοµές συµπράξεων µε τον ιδιωτικό τοµέα για να
εξασφαλίσουν τη διαχείριση των δηµοσίων υπηρεσιών, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Οι δηµόσιες υπηρεσίες που
αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ή τη διανοµή νερού ή ενέργειας ανατίθενται επίσης όλο και πιο συχνά
σε επιχειρήσεις, που είναι δηµόσιες, ιδιωτικές ή µεικτές.
Η Πράσινη Βίβλος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας υπενθυµίζει σχετικά µε το θέµα αυτό ότι εφόσον µια
δηµόσια αρχή αποφασίζει να αναθέσει τη διαχείριση µιας υπηρεσίας σε τρίτο, οφείλει να τηρήσει το δίκαιο
των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης, ακόµη και στην περίπτωση που κρίνεται ότι η
υπηρεσία αυτή σχετίζεται µε το γενικό συµφέρον.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει αναγνωρίσει ότι η τήρηση των κανόνων αυτών µπορεί να
αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό µέσο για την αποφυγή άσκοπων περιορισµών του ανταγωνισµού, ενώ
συγχρόνως επιτρέπει στις ίδιες τις δηµόσιες αρχές να καθορίζουν και να ελέγχουν τις προϋποθέσεις για τη
διασφάλιση της ποιότητας, της διαθεσιµότητας, των κοινωνικών προδιαγραφών και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Οι Σ∆ΙΤ διακρίνονται στις κάτωθι βασικές υποκατηγορίες :
Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η σύµπραξη µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
βασίζεται σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς, και
Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου, στις οποίες υπάρχει συνεργασία µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός άλλου φορέα ή εισόδου του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα.
Η διάκριση αυτή βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι διαφορετικές πρακτικές Σ∆ΙΤ που απαντώνται στα κράτη
µέλη µπορούν να διαιρεθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Η καθεµιά από αυτές δηµιουργεί ιδιαίτερα
ζητήµατα όσον αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις
συµβάσεις παραχώρησης, τα οποία αξίζει να εξεταστούν ξεχωριστά.
Ο όρος Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου αναφέρεται στις συµπράξεις που βασίζονται σε αποκλειστικά
συµβατικούς δεσµούς µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Καλύπτει τις διάφορες
ρυθµίσεις µε τις οποίες ανατίθενται ένα ή περισσότερα καθήκοντα µικρότερης ή µεγαλύτερης σπουδαιότητας
στον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα, καθήκοντα στα οποία είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται ο σχεδιασµός, η
χρηµατοδότηση, η υλοποίηση, η ανακαίνιση ή η εκµετάλλευση ενός έργου ή και µιας υπηρεσίας. Στο πλαίσιο
αυτό, ένα από τα πιο γνωστά µοντέλα, το οποίο συχνά ονοµάζεται "µοντέλο παραχώρησης"
(υπενθυµίζεται ότι ο χαρακτηρισµός που δίνεται από το εθνικό δίκαιο ή από τα µέρη δεν επηρεάζει το νοµικό
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χαρακτηρισµό των συµβάσεων αυτών για τους σκοπούς της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου για τις
δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης) και χαρακτηρίζεται από την άµεση σχέση που υπάρχει
µεταξύ του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα και του τελικού χρήστη. Αναλυτικότερα, ο εταίρος του ιδιωτικού
τοµέα παρέχει µια συγκεκριµένη και σαφώς προσδιορισµένη υπηρεσία στο κοινό, αλλά υπό τον έλεγχο του
εταίρου του δηµοσίου τοµέα. Χαρακτηρίζεται επίσης από τον τρόπο αµοιβής του αντισυµβαλλοµένου
(παραχωρησιούχου), που αποτελείται από τέλη που επιβάλλονται στους χρήστες της υπηρεσίας και
συµπληρώνεται, ανάλογα µε τον τύπο της εφαρµοζόµενης Σ∆ΙΤ, από επιδοτήσεις εκ µέρους των δηµοσίων
αρχών.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου εκ των οποίων οι πλέον διαδεδοµένοι είναι οι εξής :
Η µέθοδος Β.Ο.Τ. (Build / Operate / Transfer) και η µέθοδος B.O.O.T. (Build / Own /
Operate / Transfer), όπου ο ιδιώτης κατασκευάζει ένα έργο µε βάση τις προδιαγραφές που έχει
συµφωνήσει µε το δηµόσιο. Λειτουργεί το έργο που ανήκει, είτε στο δηµόσιο (Β.Ο.Τ.), είτε στον ιδιώτη
(Β.Ο.Ο.Τ.) για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια, µε την λήξη της περιόδου
εκµετάλλευσης, µεταβιβάζει τη λειτουργία του ή και την ιδιοκτησία του στο δηµόσιο. Στις περισσότερες
περιπτώσεις ο ιδιώτης είναι υπεύθυνος για τµήµα ή για το σύνολο της χρηµατοδότησης του έργου,
συνεπώς και η περίοδος εκµετάλλευσης πρέπει να είναι επαρκής, προκειµένου ο ιδιώτης µέσω των τελών
χρήσης του έργου να επιτύχει µια ελάχιστη απόδοση επί του κεφαλαίου που επένδυσε. Στο τέλος της
προκαθορισµένης περιόδου εκµετάλλευσης του έργου από τον ιδιώτη το δηµόσιο µπορεί να αναλάβει τη
λειτουργία του έργου ή να την αναθέσει εκ νέου στον ιδιώτη που το κατασκεύασε ή και σε τρίτο. Για
παράδειγµα, αυτής της µορφής Σ∆ΙΤ είναι τα Parking που έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν σε
ελληνικές πόλεις.
Η µέθοδος D.B.F.O. (Design – Build – Finance – Operate), όπου ο ιδιώτης σχεδιάζει,
κατασκευάζει, χρηµατοδοτεί και λειτουργεί µια υποδοµή – έργο και το δηµόσιο αγοράζει τις υπηρεσίες
που προέρχονται από το έργο αυτό, αποκτώντας το δικαίωµα χρήσης του έργου για µια συµβατική
περίοδο. Η µέθοδος βρίσκει εφαρµογή στο εξωτερικό κυρίως στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση
δηµοτικών κτιρίων (σχολεία, δηµοτικά κτίρια, βιβλιοθήκες), στην διαχείριση απορριµµάτων, σε υποδοµές
αποχέτευσης – βιολογικών, κλπ. Το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από την κατασκευή στην παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενώ η καταβολή αµοιβής εκ µέρους του δηµοσίου βασίζεται στην
αποδοτικότητα του ιδιωτικού τοµέα σε συµφωνηµένα επίπεδα παροχής ορισµένων υπηρεσιών. Η
µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε συµβάσεις υποδοµών και ανάπτυξης παγίων του δηµόσιου τοµέα, όταν
οι δυνατότητες παράπλευρης εκµετάλλευσης είναι άγνωστες και πιθανά περιορισµένες, ενώ παράλληλα
απαιτείται εξειδίκευση και διοικητική εµπειρία που το δηµόσιο δεν διαθέτει. Για παράδειγµα ένας τοµέας
όπου είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί αυτή η µέθοδος στη χώρα µας είναι ο τοµέας επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων. Τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία ενός βιολογικού σταθµού
επεξεργασίας λυµάτων θα µπορούσε να αναλάβει ένας ιδιωτικός φορέας στον οποίο στη συνέχεια το
δηµόσιο θα καταβάλει αµοιβή ανάλογα µε την ποσότητα των λυµάτων που δέχεται και την ποιότητα της
επεξεργασίας που αυτά θα υφίστανται.
Η µέθοδος Β.Ο.Ο. (Build / Own / Operate), όπου το δηµόσιο απευθύνεται στο ιδιωτικό τοµέα για
την υλοποίηση ενός κοινωφελούς έργου και χορηγεί στον ιδιώτη άδεια µακράς χρονικής περιόδου
λειτουργίας. Στη συγκεκριµένη µέθοδο ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί, κατασκευάζει και λειτουργεί το
έργο αυτό, έχει την ιδιοκτησία του, ενώ το δηµόσιο προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας του
έργου σε ότι αφορά τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τους κανόνες ασφάλειας και το ανώτατο επίπεδο
τελών χρήσης. Για παράδειγµα, ένα τοµέας που µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή στην χώρας µας
είναι η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των οδικών δικτύων.
Η µέθοδος B.T.O. (Build / Transfer / Operate), όπου ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί και
κατασκευάζει το έργο και µετά την αποπεράτωση του µεταβιβάζει την ιδιοκτησία στο δηµόσιο. Στη
συνέχεια ο ιδιώτης και το δηµόσιο συµφωνούν την µίσθωση του έργου στον ιδιώτη, για µια
προκαθορισµένη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτός διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει τα έξοδα
λειτουργίας του. Για παράδειγµα, ένας τοµέας που µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή στη χώρα µας
είναι η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των οδικών δικτύων, µε την διαφοροποίηση της
ιδιοκτησίας κατά την περίοδο της εκµετάλλευσης.
Η µέθοδος B.O.L.T. (Build / Own / Lease / Transfer), όπου ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και
κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις, τις οποίες στη συνέχεια ενοικιάζει (µε leasing) σε κρατικό φορέα ή
φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος και καταβάλλει περιοδικές πληρωµές στον ιδιώτη µέσω των
οποίων σταδιακά µεταβιβάζει και την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων. Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου
ο κρατικός φορέας ή ο φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι πλέον ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ή τις
αγοράζει µε τίµηµα που έχει προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά τη διάρκεια της µισθωτικής
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περιόδου οι εγκαταστάσεις δύνανται να λειτουργούν είτε από τον κρατικό φορέα – Αγοραστή είτε από
τον Ιδιώτη Εκµισθωτή. Για παράδειγµα, ένας Ο.Τ.Α. δεν διαθέτει δηµαρχιακό κτίριο ούτε διαθέτει το
σύνολο των αναγκαίων κεφαλαίων για την κατασκευή του. Αντί να προχωρήσει σε δανεισµό και να
κατασκευάσει το κτίριο ως δηµόσιο έργο προχωρά σε Σύµπραξη µε ένα Ιδιώτη, ο οποίος αναλαµβάνει να
κατασκευάσει το κτίριο που καλύπτει τις ανάγκες του και στη συνέχεια µε χρηµατοδοτική µίσθωση να
παραχωρήσει την χρήση του στον Ο.Τ.Α. Με τη µέθοδο αυτή ο Ο.Τ.Α. θα ικανοποιήσει ταχύτερα τις
ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αναθέσει στον ιδιώτη τις
υπηρεσίες συντήρησης, θέρµανσης, καθαρισµού κλπ. Με την καταβολή των µισθωµάτων και την λήξη
της περιόδου µίσθωσης το κτίριο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ο.Τ.Α.
Η µέθοδος B.B.O. (Buy / Build / Operate), όπου µε αυτή τη µέθοδο το δηµόσιο προσπαθεί να
προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια πουλώντας εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε ιδιώτες. Βασικός σκοπός
αυτής της µεθόδου είναι η υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων (ανακαινίσεις – επεκτάσεις), ώστε να
καταστεί δυνατή η µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων των ιδιωτών, να
αναδειχθεί η υπεραξία των υφιστάµενων έργων υποδοµής, και να µειωθούν οι αυξηµένοι κίνδυνοι που
απορρέουν από την ιδιοκτησία και λειτουργία τέτοιας µορφής έργων. Για παράδειγµα, η µέθοδος αυτή
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση της αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, οι οποίες σήµερα βρίσκονται υπό την εποπτεία των ΟΤΑ,
υπολειτουργούν και δεν παράγουν προστιθέµενη αξία.
Η µέθοδος L.R.O. (Lease / Rehabilitate / Operate), όπου µε αυτή τη µέθοδο ο ιδιώτης ενοικιάζει
τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις από ένα κρατικό φορέα ή φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης επενδύει τα
κεφάλαιά του προκειµένου να εκσυγχρονίσει ή και να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια τις
λειτουργεί, στα πλαίσια ενός συµβολαίου µε αυτόν. Ο Κρατικός φορέας ή φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
διατηρεί την ιδιοκτησία του έργου. Ο ιδιώτης αποκτά το δικαίωµα εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων
για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να αποσβέσει το κεφάλαιό του, µέσω ενός
ρυθµισµένου τιµολογίου καταναλωτών. Για παράδειγµα,
η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση ενός δηµοτικού αθλητικού κέντρου, το οποίο χρήζει επισκευών και
αναβάθµισης των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες του. Ο ιδιώτης αναλαµβάνει να αναβαθµίσει
τις εγκαταστάσεις, να λειτουργήσει και να συντηρήσει το κέντρο για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα
έσοδα του ιδιώτη προέρχονται από τη χρέωση των χρηστών – πολιτών αλλά και την ανάπτυξη
συµπληρωµατικών εµπορικών δραστηριοτήτων. Το δηµόσιο είναι δυνατόν, αν το επιθυµεί, να αναλάβει
µέρος ή το σύνολο της χρέωσης για τους δηµότες µε επιδότηση του ιδιώτη, ελέγχοντας ταυτόχρονα το
είδος και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών.

ΚΛΑΣΙΚΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σ.∆.Ι.Τ.
Συµβάσεις ∆ιαχείρισης
Συµβάσεις Παραχώρησης
B.O.T. – B.O.O.T.
D.B.F.O.
B.O.O. – B.T.O.
B.O.L.T.
L.R.O.
B.B.O.
Από επένδυση

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγαλύτερη εµπλοκή Ιδιωτικού Τοµέα – Μείωση κρατικού ελέγχου
Σε άλλους τύπους ρυθµίσεων, ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα 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). Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα του µοντέλου αυτού είναι η ρύθµιση
τύπου PFI (το PFI προέρχεται από τις λέξεις "Private Finance Initiative" και αποτελεί
πρόγραµµα της βρετανικής κυβέρνησης που επιτρέπει τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων
υποδοµών µέσω της προσφυγής σε ιδιωτική χρηµατοδότηση). Το ίδιο µοντέλο χρησιµοποιείται και σε
άλλα κράτη µέλη µε σηµαντικές, πολλές φορές, παραλλαγές. Το µοντέλο PFI, για παράδειγµα, έδωσε την
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έµπνευση για την ανάπτυξη του Betreibermodell στη Γερµανία. Στο µοντέλο αυτό η αµοιβή του εταίρου του
ιδιωτικού τοµέα δεν έχει τη µορφή τελών που καταβάλλονται από τους χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας,
αλλά τακτικών πληρωµών που καταβάλλονται από το δηµόσιο τοµέα. Οι πληρωµές αυτές µπορεί να είναι
σταθερές, αλλά µπορεί επίσης 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 (περίπτωση «εικονικών διοδίων», που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο σχεδίων για
αυτοκινητοδρόµους, ιδίως στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στη Φινλανδία).
Ο όρος Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου συνεπάγεται τη δηµιουργία ενός φορέα, ο οποίος ελέγχεται
από κοινού από τον εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα
(χρησιµοποιούνται διάφορες ορολογίες και σχήµατα όπως π.χ., το Kooperationsmodell, η PPP associatif, οι
joints ventures). 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 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). Είναι προφανές ότι σε τέτοιες µορφές συµπράξεων η συµµετοχή
του δηµόσιου τοµέα στο επιχειρηµατικό σχήµα είναι επιβεβληµένη και για λόγους κοινωνικής αποδοχής.
Η άµεση συνεργασία του εταίρου του δηµόσιου τοµέα µε τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα στα πλαίσια ενός
φορέα που έχει νοµική προσωπικότητα επιτρέπει στον εταίρο του δηµόσιου τοµέα 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.
∆ίνει επίσης τη δυνατότητα στον εν λόγω εταίρο να αναπτύξει τη δική του εµπειρία όσον αφορά την
εκµετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας, υποστηριζόµενος συγχρόνως από έναν εταίρο του ιδιωτικού τοµέα.
Η σύσταση µιας Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου µπορεί να γίνει :
µε τη δηµιουργία ενός φορέα που ελέγχεται από κοινού από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα, και
µε την απόκτηση του ελέγχου µιας υπάρχουσας δηµόσιας επιχείρησης από τον ιδιωτικό τοµέα
Η σύσταση σύµπραξης συνεπάγεται τη δηµιουργία φορέα ad hoc, ο οποίος ελέγχεται από κοινού από τον
δηµόσιο τοµέα και τον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης, η σύσταση µιας Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου µπορεί να γίνει
µε την τροποποίηση της µετοχικής σύνθεσης ενός δηµόσιου φορέα. Η µετάβαση µιας επιχείρησης του
δηµόσιου τοµέα στον ιδιωτικό τοµέα αποτελεί επιλογή οικονοµικής πολιτικής η οποία, ως τέτοια, υπάγεται
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας µορφής Σ∆ΙΤ η σύσταση κοινών επιχειρήσεων µε Ιδιώτες (Joint
Venture Companies), στις οποίες συµµετέχει και το δηµόσιο (κρατικοί φορείς ή Ο.Τ.Α.) και ιδιώτες µε
σκοπό την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Η συνεισφορά του Ο.Τ.Α. σε αυτές τις επιχειρήσεις
µπορεί να είναι περιουσιακά στοιχεία ή/και κεφάλαια. Ο ιδιωτικός τοµέας συνεισφέρει κεφάλαια και
αναλαµβάνει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τις υποδοµές. Οι επιχειρήσεις αυτής της µορφής µπορεί να
έχουν ως αντικείµενο την εµπορική εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου ή γενικότερα την
αξιοποίηση επιχειρηµατικών ευκαιριών. Για παράδειγµα, ένας Ο.Τ.Α. διαθέτει ένα ακίνητο που προσφέρεται
για τη δηµιουργία ενός θεµατικού πάρκου ψυχαγωγίας και πολιτισµού. Προσκαλεί ιδιώτες επενδυτές να
καταθέσουν προτάσεις για την αξιοποίηση και εµπορική εκµετάλλευση του ακινήτου σε αυτή την
κατεύθυνση. Αφού εξετάσει τις προτάσεις του, επιλέγει τον Ανάδοχο µε τον οποίο συστήνει κοινή επιχείρηση
που αναλαµβάνει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το πάρκο. Ο Ο.Τ.Α. συµµετέχει στην διοίκηση της
επιχείρησης, ελέγχει τη λειτουργία της και αποκτά το µερίδιο των κερδών που του αναλογεί µε βάση το
ποσοστό συµµετοχής του.
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3. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η Ελλάδα ήταν από τις πρωτοπόρες χώρες στην υιοθέτηση του θεσµού των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων
και σε παλαιότερα χρόνια µπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοια έργα η ∆ιώρυγα της Κορίνθου, η κατασκευή
του Ηλεκτρικού Σιδηρόδροµου, η κατασκευή του φράγµατος του Μαραθώνα και άλλα.
Τα τελευταία χρόνια το σύστηµα παραχώρησης έχει ήδη εφαρµοστεί σε έργα που έχουν υλοποιηθεί όπως :
Ο αερολιµένας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
Ο αυτοκινητόδροµος ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ,
Η γέφυρα ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ,
Οι χώροι στάθµευσης ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, και
Οι χώροι στάθµευσης του ΟΛΠ.
Οι συµβάσεις των ανωτέρω παραχωρήσεων κυρώθηκαν µε νόµο από τη Βουλή και υλοποιήθηκαν
µε τη µέθοδο Build / Operate / Transfer (Β.Ο.Τ.), ενώ η περίπτωση του Αεροδροµίου είναι
συγχρόνως και joint venture.
Οι πηγές χρηµατοδότησης, όπως διαµορφώθηκαν στα παραπάνω έργα, διακρίνονται σε δύο κύριες
κατηγορίες:
Επιχορήγηση (χρηµατοδοτική συµβολή) του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε
κοινοτική συµµετοχή και εθνική συµµετοχή.
Ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία περαιτέρω διακρίνονται σε δανειακά κεφάλαια και ίδια κεφάλαια.
Η παρεχόµενη επιχορήγηση εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου (κοινοτική και εθνική συµµετοχή)
αποτελείτο από κονδύλια που προέρχονταν από διάφορα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την
αντιστοιχούσα σε αυτά εθνική συµµετοχή.
Αναλυτικότερα :
Η ΕΕ συµµετείχε στη χρηµατοδότηση των µεγάλων έργων στα πλαίσια υλοποίησης της περιφερειακής
διαρθρωτικής πολιτικής της. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ταµείο
Συνοχής (Τ.Σ.) αποτελούσαν τούς βασικούς χρηµατοδότες για την εξασφάλιση πόρων για τα υπό
εξέταση έργα. Το σύνολο των τριών µεγάλων έργων έτυχαν χρηµατοδότησης από το Β’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (Β’ ΚΠΣ) ενώ δύο από αυτά (Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και Αττική Οδός) εντάχθηκαν και
στο Γ΄ ΚΠΣ.
Η κοινοτική συµµετοχή µέσω των προγραµµάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν κάλυψε το σύνολο
του κόστους του έργου και κατέστη αναγκαία η καταβολή εθνικής συµµετοχής, συνήθως σε αναλογία
2/3 και 1/3 αντίστοιχα. Η εθνική συµµετοχή χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Τα δανειακά κεφάλαια, ανάλογα µε το φορέα που τα παρείχε, µπορούν να υπαχθούν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
δάνεια ή πιστώσεις από εµπορικές τράπεζες,
δάνεια εξειδικευµένων οργανισµών (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων),
κεφάλαια που κατέστησαν διαθέσιµα από την εγχώρια ή διεθνή κεφαλαιαγορά.
Σε όλα τα έργα που υλοποιήθηκαν µέσω παραχωρήσεων στην Ελλάδα, βασικό ρόλο στη χρηµατοδότηση
κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συµµετοχή των εµπορικών τραπεζών περιορίστηκε
συνήθως στην έκδοση εγγυητικών επιστολών προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μέσω
των εγγυητικών αυτών επιστολών όµιλοι εµπορικών τραπεζών ανέλαβαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου
κατασκευής, τον κίνδυνο της µη δυνατότητας του αναδόχου (παραχωρησιούχου) να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του (κατασκευαστικός κίνδυνος). Σε όλα τα έργα, οι εγγυήσεις των εµπορικών τραπεζών µετά
την έναρξη της περιόδου λειτουργίας υποκαταστάθηκαν µε κάποιας µορφής εξασφάλιση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων από το ∆ηµόσιο.
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Χρηµατοοικονοµική δοµή των ολοκληρωθέντων έργων µε Συµβάσεις Παραχώρησης
Αεροδρόµιο
Σπάτων
Είδος σύµβασης

Αττική

Γέφυρα

Οδός

ΡίουΑντιρρίου

PPP

BOT

BOT

2.220

1240

740

Συνολική διάρκεια Παραχώρησης (έτη)

30

23

42

Κεφάλαια εταιρειών παραχώρησης

8%

13%

10%

Κεφάλαια ΕΕ και Ελληνικού ∆ηµοσίου

18%

33%

40%

∆άνεια από ΕΤΕΠ εγγυηµένα από το Ελληνικό
∆ηµόσιο

45%

42%

50%

Σπατόσηµο

13%

-

-

∆άνεια από εµπορικές τράπεζες εγγυηµένα από
τον γερµανικό Οργανισµό Εξαγωγών HERΜΕS

16%

-

-

-

12%

-

55%

-

-

11,50%

15,30%

11,50%

Προϋπολογισµός (εκ. Ευρώ)

∆άνεια από εµπορικές τράπεζες
Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου
Ελάχιστη επιστροφή στα κεφάλαια της εταιρείας
παραχώρησης
Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΚ

Κριτική έχει ασκηθεί όσον αφορά τη συµµετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων που θεωρήθηκε χαµηλή,
αφού σε κανένα έργο δεν ξεπέρασε το 13% της συνολικής επένδυσης. Επίσης, κριτική έγινε και για τον
καταµερισµό του ρίσκου µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών και για τα κοινωνικά οφέλη από αυτά τα
έργα παραχώρησης.
Ο καταµερισµός του ρίσκου είναι από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα στα έργα παραχώρησης και σύµφωνα
µε τις συµβάσεις, το Ελληνικό δηµόσιο σε αρκετές περιπτώσεις εγγυήθηκε για τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και από τις εµπορικές τράπεζες για όλες τις φάσεις των έργων (σχεδιασµός, κατασκευή
και λειτουργία). Για να γίνουν πιο ελκυστικά τα έργα στους ιδιώτες, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέλαβε το ρίσκο
διακίνησης και εγγυήθηκε µία ελάχιστη ετήσια επιστροφή στην εταιρεία.
Οι κατασκευαστικές εταιρείες, συµµετείχαν µέσω joint ventures µε διεθνείς εργολάβους όπως η Γερµανική
Hochtief για το Αεροδρόµιο και η Γαλλική Vinci για τη γέφυρα Ρίου – Αντιρίου. Η εταιρεία για την Αττική Οδό
αποτελείται µόνο από ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Στην πραγµατικότητα οι ξένοι εργολάβοι
χρησιµοποιήθηκαν σαν οχήµατα που παρείχαν εγγυήσεις, τη διαχείριση του έργου (project management) και
εξειδικευµένη γνώση.
Είναι γεγονός ότι η πολιτεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν επένδυσαν στην εµπειρία που αποκτήθηκε από τα
προαναφερόµενα µεγάλα έργα της χώρας που υλοποιήθηκαν µε την µέθοδο της παραχώρησης, και µέχρι και
σήµερα τέτοιας µορφής διαδικασίες αντιµετωπίζονται µε καχυποψία.
Η ανωτέρω διαπίστωση αποδεικνύεται από την έλλειψη στοχευµένων στρατηγικών σχεδιασµού και
ανάπτυξης των υποδοµών της χώρας και επιβεβαιώνεται από το γεγονός της µη υλοποίησης έως
σήµερα των επτά µεγάλων έργων µε παραχώρηση (υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης και τα έξι έργα
αυτοκινητοδρόµων), για τα οποία από το 2000 έχει εκκινήσει η διαδικασία υλοποίησης τους.
Σήµερα µόνο δύο απ’ αυτά είναι στο στάδιο της υλοποίησης (ήδη έχουν δοθεί προσφορές για την
υποθαλάσσια ζεύξη της Θεσσαλονίκης και εκτιµάται ότι µέχρι το πρώτο δίµηνο του 2005 θα έχουν δοθεί
προσφορές και για το έργο : Μαλιακός – Κλειδί), δηλαδή στο στάδιο του να υποβληθούν προσφορές, µε
άµεσο κίνδυνο κάποιοι από τους ξένους επενδυτές να αποχωρήσουν. Τα άλλα πέντε χαρακτηρίζονται σαν
χαµηλού βαθµού ωριµότητας και είναι αµφίβολο το πώς θα προχωρήσουν.
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Τα έξι "πακέτα" των συγχρηµατοδοτούµενων οδικών έργων, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό,
προβλεπόταν να ανατεθούν µε συµβάσεις παραχώρησης, αφού προηγήθηκε προεπιλογή (sort list)
υποψηφίων.
Συνολικά θα παραχωρείτο στους αναδόχους η λειτουργία και η εκµετάλλευση 1.430 χλµ.
αυτοκινητοδρόµων, ενώ θα αναλάβουν να κατασκευάσουν 802 χλµ. νέων οδικών αξόνων µε τα
οποία θα ολοκληρωθεί το εθνικό δίκτυο της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του διαγωνισµού, προεπιλέγεισαν τέσσερις εκ των υποψηφίων οµίλων
για κάθε συνδυασµό παραχώρησης, ενώ κάθε ελληνική ή ξένη εταιρεία είχε δικαίωµα να προεπιλεγεί σε
τέσσερα από τα έξι πακέτα των έργων (2 στην πρώτη τριάδα έργων και 2 στη δεύτερη τριάδα).
Προϋπολογισµός αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων ΚΠΣ ΙΙΙ
Έργα

Προϋπολογισµός (σε
εκ. Ευρώ)

ΠΑΘΕ, τµήµα Μαλιακός – Κλειδί

580

Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης

390

Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, τµήµα Ελευσίνα – Κόρινθος - Πάτρα και νότιο
τµήµα αυτοκινητόδροµου Ιόνιας Οδού

2.200

Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας

1.440

Αστικά έργα Αττικής

600

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη

750

Ιόνια Οδός

1.200

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΚ
Από τους οµίλους που προεπιλέχθηκαν ζητήθηκε, έναντι βραβείου (ουσιαστικά έναντι αποζηµίωσης), να
εκπονήσουν τις απαιτούµενες µελέτες µε την καθοδήγηση των υπηρεσιών του υπουργείου και του τεχνικού
του συµβούλου, ώστε να διαµορφωθεί το πλαίσιο της προκαταρκτικής προωθηµένης προµελέτης, µε βάση
την οποία θα ληφθούν οι περιβαλλοντικές άδειες και θα καταρτιστούν τα ελάχιστα τεχνικά κριτήρια.
Στη συνέχεια και µε βάση τις προµελέτες των υποψηφίων, ο σχεδιασµός προέβλεπε την κατάρτιση οριστικών
µελετών για κάθε ένα από τα έξι πακέτα, οι οποίες θα διδόντουσαν στους διαγωνιζόµενους για να
καταθέσουν τις οικονοµικές τους προσφορές.
Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, οι κυριότερες κατηγορίες προβληµάτων για τα έργα µε σύµβαση
παραχώρησης είναι:
Χρηµατοδοτική στήριξη εκ µέρους του ∆ηµοσίου : Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα, τα οποία
απαιτήθηκε να αντιµετωπίσει το ∆ηµόσιο ήταν το εύρος και το είδος της χρηµατοοικονοµικής
υποστήριξης εκ µέρους του. Σηµειώνεται, ότι και στα τρία µεγάλα έργα που κατασκευάσθηκαν στη χώρα
µας µε τη µέθοδο της παραχώρησης, το Ελληνικό ∆ηµόσιο κάλυψε τµήµα του κόστους κατασκευής µε
την παροχή επιχορηγήσεων, ενώ επίσης παρείχε την εγγύησή του προς τις δανείστριες τράπεζες,
τουλάχιστον όσον αφορά την περίοδο λειτουργίας των έργων. Η πολύπλευρη αυτή στήριξη εκ µέρους
του ∆ηµοσίου επεβλήθη από τα ιδιαίτερα οικονοµικά χαρακτηριστικά του κάθε συγκεκριµένου έργου
(υψηλό κόστος κατασκευής των έργων σε σχέση µε τα προσδοκώµενα / προβλεπόµενα έσοδα κατά την
περίοδο λειτουργίας) και την αδυναµία των δανειστριών τραπεζών να αναλάβουν κινδύνους που
αφορούσαν κυρίως την περίοδο λειτουργίας των έργων.
Ανάληψη δεσµεύσεων : Ένα άλλο σηµαντικό θέµα για το οποίο το ∆ηµόσιο εκλήθη να αναλάβει
δεσµεύσεις ήταν η υποχρέωση έγκαιρης υλοποίησης έργων, συµπληρωµατικών και απαραίτητων για τη
λειτουργία των έργων που κατασκευάσθηκαν µε τη µέθοδο της παραχώρησης. Ενδεικτικά, αναφέρεται η
υποχρέωση κατασκευής εκ µέρους του ∆ηµοσίου των οδών προσβάσεως στο έργο της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου. Οι δεσµεύσεις αυτές απετέλεσαν θέµα µακράς διαπραγµάτευσης µεταξύ του ∆ηµοσίου, της
παραχωρησιούχου εταιρείας και ιδιαίτερα των δανειστριών τραπεζών.
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Λοιπά θέµατα : Αντικείµενο, επίσης, διαπραγµατεύσεων απετέλεσαν και θέµατα που άπτονται της
διαδικασίας επίλυσης διαφορών, του εύρους του εποπτικού ρόλου του ∆ηµοσίου, του µέγιστου
επιτρεπτού ύψους διοδίων τελών που δύναται η παραχωρησιούχος εταιρεία να επιβάλει στους χρήστες,
των επιπτώσεων στην περίπτωση καταγγελίας των συµβάσεων παραχώρησης εις βάρος του Ελληνικού
∆ηµοσίου κλπ.
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή αυτού του Κεφαλαίου, παρά τον αρχικό σχεδιασµό και την ολοκλήρωση
της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, µέχρι σήµερα δεν έχουν υποβληθεί προσφορές για κανένα
από τα έργα µε παραχώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ.
Η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια, γεγονός το οποίο αποδεικνύει αφενός τη
δυσκολία του εγχειρήµατος και αφετέρου την αδυναµία Κυρίου του Έργου και Παραχωρησιούχων να
συµφωνήσουν στην υλοποίηση.
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ Σ∆ΙΤ
Στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας συνολικής προσπάθειας ενίσχυσης του θεσµού των Σ∆ΙΤ, το ΥΠΕΘΟ
µέσω της εκπόνησης µιας συνοπτικής έκθεσης επιχειρεί να δηµιουργήσει µια δηµόσια διαβούλευση µε
τέτοιας µορφής θεµατολογία.
Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί αντικατοπτρίζει µια προσπάθεια καταγραφής και επισήµανσης
κρίσιµων παραµέτρων που αφορούν τις Σ∆ΙΤ στην χώρα την τελευταία δεκαετία και προσπαθεί να
καταρτίσει ένα βασικό κατάλογο αρχών και προτεραιοτήτων.
Έχει συµπληρωθεί µία δεκαετία από την αρχική εισαγωγή του θεσµού των Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα και τα τρία (3)
µεγάλα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα (Α/∆ Σπάτων, Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου) λειτουργούν.
Από την άλλη πλευρά, δεν έχει καταστεί δυνατή η εκτέλεση µεγάλου αριθµού µεσαίων και µικρότερων έργων
µε τη µέθοδο αυτή αν και επιχειρήθηκε κατ’ επανάληψη, τόσο από την κεντρική διοίκηση και φορείς
εποπτευόµενους από αυτή (π.χ. Ολυµπιακά Έργα), όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. δηµοτικός
χώρος στάθµευσης κλπ). Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η πραγµατική κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα σε ότι αφορά τις Σ∆ΙΤ µε την µορφή ερωτήσεων και τεκµηριωµένων απαντήσεων.
Α. Η µέχρι σήµερα εµπειρία
Ερωτήµατα :
Α1.Ποιές είναι οι κυριότερες παράµετροι που
ολοκληρώθηκαν από εκείνες που µαταιώθηκαν;

διακρίνουν

τις

συµβάσεις

Σ∆ΙΤ

που

Αδυναµία υλοποίησης του αρχικού σχεδιασµού και του χρονικού προγραµµατισµού για την προώθηση
και την υλοποίηση των έργων, εξαιτίας ελλιπούς προετοιµασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας και
προσαρµογής της σε έργα διαφορετικής µορφής και προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε τα έργα του ΚΠΣ
ΙΙ. Είναι προφανές, ότι η σχέση κόστους – οφέλους δεν µελετήθηκε επισταµένα, σε συνάρτηση και µε τις
ιδιαιτερότητες αυτών των έργων (ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική, ιδιοκτησιακό καθεστώς παρόδιων
εκτάσεων, υφιστάµενα ΣΕΑ, κλπ)
Αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και οργανώσεις, λόγω συµφερόντων και ωφελειών που θα απολεστούν
από την υλοποίηση των έργων.
Εξαιρετικά ελλιπής προετοιµασία της κοινής γνώµης και της επαρκούς ενηµέρωσής της για τα οφέλη των
έργων και συγκεχυµένη κυβερνητική στρατηγική στόχευσης και θέσπισης προτεραιοτήτων.
Αδυναµία σαφούς προσδιορισµού του τεχνικού αντικειµένου διαπραγµάτευσης και της τελικής απόφασης
για τη µορφή λειτουργίας των έργων κατά την περίοδο της εκµετάλλευσης τους από τον
παραχωρησιούχο (ανοικτός – κλειστός αυτοκινητόδροµος).
Αδυναµία των προκηρύξεων να ανταποκριθούν στο µέγεθος και τη σοβαρότητα τέτοιας µορφής
συµβάσεων, δηλαδή µακροχρόνιων συµβάσεων µεταξύ ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.
∆ιακηρύξεις που δεν ήταν συµβατές µε τη διεθνή τραπεζική πρακτική (δεν δηµιουργούνται συνθήκες
ανταγωνισµού όπως ορίζει η ΕΕ), µε αποτέλεσµα την αδυναµία υποβολής προσφορών από τους
προεπιλεγέντες παραχωρησιούχους.
Αδυναµία του ∆ηµοσίου να αναλάβει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που µπορεί καλύτερα, και
έλλειψη της απαιτούµενης εγγυοδοσίας για την ανάληψη του επενδυτικού ρίσκου.
Έργα που προωθήθηκαν µε τη µορφή των Σ∆ΙΤ, δεν αποτελούσαν ελκυστικές επενδύσεις λόγω
διαφόρων παραµέτρων (δυσκολία πρόβλεψης εσόδων, όροι χρηµατοδότησης, κλπ.)
Αδυναµία γρήγορης ανταπόκρισης του δηµοσίου τοµέα σε όρους επιτάχυνσης των απαιτούµενων
διαδικασιών, σε προβλήµατα και ιδιαιτερότητες του όλου σχεδιασµού (γραφειοκρατικά προβλήµατα).
Ανεπάρκεια και µη ευέλικτη ασφάλιση των τεχνικών έργων από πολιτικούς κινδύνους.
Στα έργα που ολοκληρώθηκαν µε συµβάσεις παραχώρησης (ΚΠΣ ΙΙ) υπήρξαν ειδικοί νόµοι και προεδρικά
διατάγµατα κατά περίπτωση καθόρισαν το πλαίσιο των συµβάσεων, ενώ στα υπόλοιπα Σ∆ΙΤ ο
σχεδιασµός και η προώθησή τους δεν ήταν επαρκής κυρίως σε όρους βιωσιµότητας και ανάληψης
κινδύνων.
Στα έργα Σ∆ΙΤ του παρελθόντος υπήρξε σηµαντική κάλυψη από το ∆ηµόσιο στο κόστος κατασκευής µε
τη µορφή επιχορηγήσεων ή µε τη µορφή εγγυήσεων.
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Σε µικρότερης κλίµακας έργα (αιολικά πάρκα, µαρίνες, δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου, νοσοκοµεία,
σχολεία) ήταν δύσκολος ο προσδιορισµός της µεθόδου αποπληρωµής του ιδιώτη επενδυτή, αφού σε
ορισµένα από αυτά δεν ήταν δυνατόν ο τελικός χρήστης να επιβαρυνθεί µε κάποιο τέλος (fee) ο τελικός
χρήστης.
Α2. Ποιές πρωτοβουλίες θα µπορούσαν να είχαν αναληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές, ώστε να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες που οδήγησαν συµβάσεις Σ∆ΙΤ σε µαταίωση; Θα µπορούσαν, µε το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, κάποιες από αυτές να είχαν υλοποιηθεί;
Ανάθεση της εκπόνησης των Τευχών ∆ηµοπράτησης σε εξειδικευµένους συµβούλους και προσπάθεια
προτυποποίησης σε ορισµένες κατηγορίες συνήθων έργων, ώστε να υπάρχει ευελιξία και ταχύτητα στην
διαγωνιστική διαδικασία, τεχνογνωσία στο δηµόσιο και κυρίως µείωση της γραφειοκρατίας και της
εξάρτησης των επενδυτών από τον δηµόσιο τοµέα.
∆ηµιουργία φορέα στελεχωµένου µε έµπειρο και εξειδικευµένο δυναµικό, ο οποίος θα επιβλέπει την
εξέλιξη των Σ∆ΙΤ και θα επεµβαίνει για την επίλυση τυχόν προβληµάτων που καθιστούν προβληµατική
την εξέλιξή τους (για παράδειγµα η µετεξέλιξη και η αναδιοργάνωση της ΕΥ∆Ε – ΠΑΘΕ σε συνεργασία
άλλα συναφή ερευνητικά ινστιτούτα για παροχή τεχνογνωσίας).
Υιοθέτηση της µεθόδου του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου και διάχυσή της στους φορείς που δηµοπρατούν
Σ∆ΙΤ, ώστε να προσεγγίζεται ουσιαστικότερα το τεχνικό αντικείµενο κάθε έργου και να αξιολογούνται
πληρέστερα οι τυχόν ιδιαιτερότητες.
Χάραξη στρατηγικού σχεδίου µακροχρόνιας πολιτικής (που θα περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς) και παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης.
Ενηµέρωση της κοινής γνώµης, ώστε να υπάρχει κοινωνική αποδοχή του έργου και χρόνος, ώστε να
οδηγηθεί το έργο σε ωριµότητα.
Ναι, µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο θα µπορούσαν κάποιες από αυτές να έχουν υλοποιηθεί, όπως
υλοποιήθηκαν τα τρία έργα Σ∆ΙΤ της Αττικής Οδού, του Αεροδροµίου και της Γέφυρας.
Α3. Ποιοί κλάδοι της αγοράς δραστηριοποιήθηκαν µέχρι σήµερα στα έργα Σ∆ΙΤ; Ποιοί άλλοι θα
µπορούσαν να παίξουν ρόλο, ποιόν ακριβώς και σε ποιά έργα; Γιατί δεν το έκαναν µέχρι σήµερα;
Έχουν δραστηριοποιηθεί ο κλάδος των Κατασκευών και σε µικρό βαθµό ο κλάδος των Ελληνικών Τραπεζών
και ο κλάδος των συµβούλων (operators και managers). Αυτοί που θα µπορούσαν να παίξουν ρόλο είναι :
ο κλάδος της Υγείας,
ο κλάδος της Παιδείας,
ο κλάδος του Τουρισµού,
ο κλάδος του Περιβάλλοντος (εργοστάσια µηχανικής ανακύκλωσης απορριµµάτων και παραγωγής
ενέργειας),
ο κλάδος του Πολιτισµού (µουσεία),
ο κλάδος της ∆ικαιοσύνης (φυλακές, ασφάλεια),
ο κλάδος της Ενέργειας,
µεγαλύτερη εµπλοκή του Τραπεζικού κλάδου και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (ΤΣΜΕ∆Ε),
ο φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υδρεύσεις, αποχετεύσεις – βιολογικοί, πάρκα, πεζόδροµοι),
Τα προβλήµατα που εµπόδισαν τους ως άνω οργανισµούς να εµπλακούν σε projects που εµπλέκεται ο
ιδιωτικός µε τον δηµόσιο φορέα, είναι τα εξής :
Έλλειψη γνώσης και βούλησης για προώθηση τέτοιων συνεργασιών.
Αδυναµίες θεσµικού πλαισίου (τι επιτρέπεται να κάνει ο κάθε φορέας).
Έλλειψη εξειδικευµένου και έµπειρου στελεχιακού δυναµικού.
Ανικανότητα επίλυσης ιδιοκτησιακών θεµάτων – κωλυσιεργία δηµοσίου τοµέα λόγω γραφειοκρατίας.
Πάγια αφερεγγυότητα των διοικούντων - πολιτικό κόστος - µικρή διάρκεια των θητειών.
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Α4. Ποιά είναι η στάση του χρήστη απέναντι στα έργα Σ∆ΙΤ (Αττική Οδός, Α/∆ Σπάτων, Χώροι
Στάθµευσης Αθήνας, κλπ); Υπό ποιές προϋποθέσεις θα είναι αποδεκτή η ευρύτερη τιµολόγηση
δηµόσιων υπηρεσιών στον χρήστη;
Σε γενικό επίπεδο, η στάση των χρηστών απέναντι στα έργα Σ∆ΙΤ υπήρξε επιφυλακτική και σε αρκετές
περιπτώσεις αρνητική.
1. Αττική Οδός : Με δεδοµένο ότι η τιµολόγηση των διοδίων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου είναι η
χαµηλότερη της Ευρώπης, η επιβολή των τελών της Αττικής Οδού, αντιµετωπίστηκε µε δυσαρέσκεια από µια
µεγάλη µερίδα ανθρώπων. Αρκετοί χρήστες αρνήθηκαν να χρησιµοποιήσουν το συγκεκριµένο έργο στην
αρχή, λόγω του υψηλού κόστους. Επίσης, η ενιαία τιµολόγηση των διοδίων απέτρεψε τη συχνή χρήση του
αυτοκινητοδρόµου για µικρές αποστάσεις. Ωστόσο, µε την πάροδο των χρόνων πολλοί ήταν αυτοί που
άλλαξαν στάση αφού διαπίστωσαν την υψηλή ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών του έργου.
2. Αεροδρόµιο Σπάτων : Η στάση των χρηστών του αεροδροµίου των Σπάτων υπήρξε µεν από πολλούς
αρνητική λόγω του µεγάλου ποσού που επιβλήθηκε (σπατόσηµο), αλλά και από πολλούς θετική εξαιτίας του
µεγαλείου και της αρτιότητας του συγκεκριµένου έργου. Τέλος, δυσαρέσκεια έχει εκφραστεί και για την
τιµολόγηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς προς το αεροδρόµιο.
3. Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου : Η στάση των χρηστών της Γέφυρας θεωρείται θετική, λόγω της
διευκόλυνσης και εξοικονόµησης χρόνου, καθώς και για την ποιότητα και πρωτοπορία του έργου.
∆υσαρέσκεια έχει εκφραστεί για το ύψος των τελών χρήσης από αυτούς που χρησιµοποιούν τη Γέφυρα
συχνά.
Υπό ποίες προϋποθέσεις θα είναι αποδεκτή η ευρύτερη τιµολόγηση δηµοσίων υπηρεσιών στον
χρήστη ;
Ένα έργο PPP πρέπει να εστιάζει στην κατασκευή νέων υποδοµών µε µηδενικό κόστος για την κυβέρνηση
(at no cost) και όχι σε επιπλέον πηγή κέρδους (source of additional revenue). Η τιµολογιακή πολιτική θα
πρέπει καθορίζεται σε συνάρτηση µε το οριακό κόστος κάθε έργου. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να έχει
µονοπωλιακό χαρακτήρα, επειδή θα είναι αδύνατο να περαστεί στους χρήστες το οποιοδήποτε όφελος από
την ενδεχοµένως αποτελεσµατικότερη παραγωγή των υπηρεσιών. Επίσης, θα πρέπει να γίνει σαφές σε
όλους, ότι για το κάθε έργο δεν επιβαρύνονται όλοι οι φορολογούµενοι, άλλα µόνον αυτοί που το
χρησιµοποιούν, και ότι κάποιος επιλέγει να το χρησιµοποιήσει αν θεωρεί ότι η τιµή που πληρώνει
ανταποκρίνεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που λαµβάνει.
Β. Νοµικό πλαίσιο. Η έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου θεωρείται συχνά ως η µόνη αιτία που δυσχεραίνει την
υλοποίηση των Σ∆ΙΤ. Είναι βέβαιο ότι ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό νοµοθετικό πλαίσιο θα διευκολύνει
αποφασιστικά την επιτυχία του θεσµού.
∆εδοµένης όµως της ύπαρξης νοµοθετικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
έργα µε παραχώρηση), αλλά και της νοµοθετικής συστηµατικότητας που απαιτείται για την αποφυγή
αποσπασµατικών ρυθµίσεων, ιδίως λόγω και της υφιστάµενης πολυνοµίας, ερωτάται ποία θα πρέπει να είναι
η φύση των νέων νοµοθετικών πρωτοβουλιών.
Ερωτήµατα :
Β1. Ιεραρχήστε τα στάδια, στα οποία θεωρείτε ότι το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο παρουσιάζει
µεγαλύτερες αδυναµίες, ξεκινώντας από το πιο ανεπαρκείς.
Ωρίµανση : Το µεγαλύτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στην ωρίµανση των έργων και αυτό φαίνεται και από
την ατυχή κατάληξη των Συµβάσεων Παραχώρησης Οδικών Αξόνων που, ενώ σχεδιάζονται από το 2000 και
έχουν ολοκληρωθεί οι προεπιλογές, οδηγούνται σε µαταίωση.
Επίσης, στη διάρκεια των τελευταίων ετών δεν φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη σε άλλα έργα Σ∆ΙΤ, παρά του ότι
υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές και δυνατότητες υλοποίησης ειδικά στην περιφέρεια.
Το στάδιο αυτό παρουσιάζει προβλήµατα στα ακόλουθα :
Ιεράρχηση αναγκών (τι πρέπει να γίνει σε αρχικό στάδιο και γιατί, καθώς και κατηγοριοποίηση των
προτεραιοτήτων σε βασικές υποδοµές µε ανταποδοτικότητα και σε έργα υψηλής εµπορικότητας και
προστιθέµενης αξίας).
Πολιτικές αποφάσεις (βούληση από την πολιτεία για υλοποίηση έργων µε το όποιο πολιτικό κόστος αυτές
θα επιφέρουν) και κυρίως οργανωµένη ενίσχυση των υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού των ΟΤΑ
και των λοιπών οργανισµών του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
25
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ Σ.∆.Ι.Τ. / Ι. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

Σχεδιασµός των έργων µε προκηρύξεις που θα βασίζονται σε προµελέτες και αρχική προσέγγιση της
σχέσης κόστους – οφέλους και γενικότερα µε κατηγοριοποιηµένη και τυποποιηµένη διαγωνιστική
διαδικασία, η οποία θα διευκολύνει στην ορθολογική προσέγγιση των ιδιωτών επενδυτών.
Ελλιπής διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, η οποία και δηµιουργεί πλήθος προβληµάτων και
ανακολουθιών και συνήθως οδηγεί την διαγωνιστική διαδικασία στο να κηρυχθεί άγονη.
Συσχετισµός σχεδιασµού και κόστους.
Ανικανότητα επίλυσης ιδιοκτησιακών θεµάτων (σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν διαγωνιστικές
διαδικασίες χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί ζητήµατα ιδιοκτησίας, χρήσεων, κλπ), κωλυσιεργία δηµοσίου
τοµέα λόγω γραφειοκρατίας.
Αντιδράσεις από εµπλεκόµενα µέρη (κατοίκους περιοχών), οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά και άµεσα από την πολιτεία για λόγους πολιτικού κόστους.
β) ∆ηµοπράτηση
Το στάδιο αυτό παρουσιάζει προβλήµατα στα ακόλουθα :
Ανεπαρκή τεύχη και συχνά µε αλλαγές σε βασικούς όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεδοµένο το
οποίο είναι υπεύθυνο για καθυστερήσεις στην υποβολή προσφορών και υποβολή πολλών ερωτηµάτων
και εντάσεων από τους διαγωνιζόµενους.
∆ιακηρύξεις που δεν συµβαδίζουν σε όρους µε διεθνή τραπεζική πρακτική, δεδοµένο το οποίο δεν
επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύµατα να συµµετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες.
Έλλειψη σαφήνειας τεχνικού αντικειµένου, αφού η προετοιµασία είναι πληµµελής και υπάρχει η
εσφαλµένη αντίληψη ότι τα ανωτέρω θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Ασάφεια αντικειµένου διαπραγµάτευσης (όχι ξεκαθαρισµένο τι αναλαµβάνει ο καθένας), δεδοµένο το
οποίο δεν ξεκαθαρίζει τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιφέρει σύγχυση στους επενδυτές.
Μεγάλες καθυστερήσεις στα στάδια των διαγωνισµών εξαιτίας της αδυναµίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να
προσδιορίσει µε σαφήνεια τους όρους χρηµατοδότησης, την πρόβλεψη των εσόδων από την
εκµετάλλευση και την απαιτούµενη εγγυοδοσία για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.
Έλλειψη εξειδικευµένων ανθρώπων µε τεχνογνωσία.
Έλλειψη ανταγωνιστικού διαλόγου και ειδικά θεσµοθέτησης τέτοιας µορφής ζητηµάτων.
Σηµαντικές καθυστερήσεις στα έργα, λόγω προβληµάτων που απορρέουν ειδικά ζητήµατα όπως
χωροθετήσεις, περιβαλλοντολογικές µελέτες, κλπ ή από τις τυχόν αντιδράσεις της κοινής γνώµης (δεν
υπάρχει προετοιµασία και ενηµέρωση κοινής γνώµης).
γ) Εκτέλεση
Το στάδιο αυτό παρουσιάζει προβλήµατα στα ακόλουθα :
Ανικανότητα επίλυσης ιδιοκτησιακών θεµάτων και κωλυσιεργία δηµοσίου τοµέα λόγω γραφειοκρατίας και
έλλειψης εξειδικευµένων γνώσεων.
Προβλήµατα µε τις απαλλοτριώσεις και γενικότερα µε ιδιοκτησιακά καθεστώτα και χρήσεις γης.
Προβλήµατα µε την αρχαιολογία.
Αδυναµία επίλυσης φορολογικών ζητηµάτων και δηµιουργίας πρόσθετων κινήτρων για άντληση ιδιωτικών
κεφαλαίων.
Αντιδράσεις κατοίκων και άλλων εµπλεκόµενων φορέων, όταν θίγονται ζωτικής σηµασίας συµφέροντα.
Έλλειψη προβλέψεων των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.
Την ποιότητα κατασκευής και την παρακολούθηση του έργου, αφού στην περίπτωση των έργων Σ∆ΙΤ η
διαχείριση και η κοστολόγηση καθίστανται απόλυτα αναγκαίες και καθοριστικές παράµετροι για την
βιωσιµότητα και την αποδοτικότητα ενός έργου.
Αδυναµία στην επιβολή των κυρώσεων στους παραχωρησιούχους (εκπτώσεις, πρόστιµα, κλπ) και
γενικότερα στην παρακολούθηση της υλοποίησης τέτοιων έργων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται σαν
κλασσικά δηµόσια έργα.
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Β2. Είναι αναγκαία η θέσπιση: α) νέου νοµοθετικού πλαισίου για τα έργα Σ∆ΙΤ, β) ιδιαίτερου σε
σχέση µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµόσιων έργων;
Σε πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει γύρω από τις Σ∆ΙΤ διαχέεται έντονα ο προβληµατισµός, αν θα πρέπει
να θεσπιστεί ένα καινούργιο νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να ρυθµίζει αυτές τις συµβάσεις ή αν θα πρέπει να
θεσπιστούν κάποιες διατάξεις οι οποίες θα ρυθµίζουν συγκεκριµένα θέµατα και σταδιακά αυτές να θεσπίσουν
ένα θεσµικό πλαίσιο προσαρµοζόµενο στις ανάγκες της αγοράς και της ζήτησης που αυτή προσδιορίζει. Η
βασική ιδέα βεβαίως είναι να µην χαρακτηριστούν οι Σ∆ΙΤ σαν δηµόσια έργα και σχετισθούν έτσι µε τις
πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για αυτά.
Από την πρόσφατη ηµερίδα που διοργάνωσε το Ι.Ο.Κ. µε θέµα «Το επιχειρηµατικό περιβάλλον που
διαµορφώνεται στον κλάδο των κατασκευών µετά το 2004» βγήκε το συµπέρασµα ότι πιθανότατα δε θα
πρέπει να δηµιουργηθεί ένα αυστηρό πλαίσιο που να διέπει τέτοιου είδους συµβάσεις, άλλα να υπάρξει
στόχευση συγκεκριµένων και σαφών νοµοθετικών ρυθµίσεων ευελιξίας, οι οποίες σταδιακά, και ανάλογα µε
τις ανάγκες και την πρακτική, να µετεξελιχθούν σε θεσµικό πλαίσιο.
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµίζει και µικρά περιφερειακά έργα µε συγχρηµατοδότηση,
τα οποία θα διαµορφώσουν στο µέλλον τη ζήτηση στον κλάδο κατασκευών.
Το πλαίσιο αυτό πρέπει να έχει ως φιλοσοφία την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς περιορισµούς (µητρώα
επιχειρήσεων, όρια προϋπολογισµών, κλπ), την εγγύηση των βασικών κανόνων λειτουργίας και την
παρουσίαση των έργων ως ελκυστική επένδυση (να λειτουργεί και σαν marketing).
Β3. Ποιά σηµαντικά θέµατα θα πρέπει να περιληφθούν σε νοµοθετικές διατάξεις και ποιά θα
πρέπει να είναι αντικείµενο των συµβατικών τευχών;
Το πνεύµα του νόµου θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να διευκολύνει την υλοποίηση των συµβάσεων,
δηλαδή, οι θεσπιζόµενες ρυθµίσεις και διατάξεις να επιτρέπουν την ευελιξία των συµβάσεων και το βάρος να
πέσει στην προετοιµασία των Κυρίων των Έργων για τα τεχνικά αντικείµενα και τον αρχικό προσδιορισµό της
σχέσης κόστους - οφέλους.
Το αντικείµενο των συµβατικών τευχών θα πρέπει να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,:
Συγκεκριµένες διαδικασίες για το πώς θα προχωρήσει µια παραχώρηση από το στάδιο του σχεδιασµού
µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης.
Τον έλεγχο φερεγγυότητας του ιδιώτη σε όρους πιστοληπτικής ικανότητας και εµπειρίας υλοποίησης (όχι
όµως µόνο σε ότι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και τους οικονοµικούς όρους, οι οποίοι σε
πολλές περιπτώσεις είναι καθοριστικότεροι σε έργα που εξ ορισµού έχουν σχέση µε εκµετάλλευση και
προστιθέµενη αξία).
Την αναγκαιότητα για την κατασκευή κάποιου έργου, ως προς τα οφέλη που θα αποδώσει σε σχέση µε
το κόστος του (όπως ορίζεται από την οικονοµική επιστήµη).
Την δυνατότητα χρησιµοποίησης των Τεχνικών Συµβούλων, τόσο από τους κατασκευαστές, όσο και από
τους οργανισµούς του δηµοσίου που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους.
Το θέµα του καταµερισµού των κινδύνων και της διενέργειας του ανταγωνιστικού διαλόγου µεταξύ του
Κυρίου του Έργου και του Παραχωρησιούχου, ο οποίος µπορεί να είναι και όµιλος ιδιωτών και δεν είναι
απαραίτητο να ταυτίζεται µε τον κατασκευαστή.
Την σχέση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και γενικότερα των εγχώριων και αλλοδαπών πιστωτικών
ιδρυµάτων και οργανισµών µε το ελληνικό δηµόσιο και τους υποψήφιους αναδόχους, πάνω στα
συστήµατα και τις διαδικασίες ασφαλίσεων.
Β4. Ποιές ρυθµίσεις θα εξασφάλιζαν ευρύτερη συµµετοχή ενδιαφεροµένων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό;
Οι ρυθµίσεις που θα εξασφάλιζαν ευρύτερη συµµετοχή ενδιαφεροµένων θα είχαν να κάνουν µε τη νοοτροπία
που επικρατεί στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έργα Σ∆ΙΤ, δηλαδή :
Πλαίσιο κανόνων και αρµοδιοτήτων των εµπλεκοµένων φορέων (υπό τους περιορισµούς που ορίστηκαν
ανωτέρω), που θα διασφαλίζει όλους τους συµµετέχοντες και θα επιτρέψει στην αγορά να λειτουργεί
ελεύθερα και όχι υπό το καθεστώς περιορισµών.
Οργάνωση αγοράς - τεχνογνωσίας – προσδιορισµός και αξιολόγηση της ζήτησης τέτοιων έργων.
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∆ηµιουργία µηχανισµού για προώθηση ελκυστικών έργων και για προσέλκυση επενδυτών.
Ενηµέρωση και αποτελεσµατικό marketing του θεσµού.
Β5. Πιστεύετε ότι απαιτείται ιδιαίτερη ρύθµιση επίλυσης διαφορών που αναφύονται σε έργα
Σ∆ΙΤ:
α) κατά την ανάθεση και / ή β) κατά την εκτέλεση;.
Ναι. Λόγω της απρόβλεπτης φύσεως των κινδύνων πολλές φορές απαιτείται ιδιαίτερη ρύθµιση επίλυσης
διαφορών στα έργα Σ∆ΙΤ. Επειδή αφορά όλα τα εµπλεκόµενα µέρη η επίλυση αυτή, θα µπορούσε να γίνεται
από µια Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών Σ∆ΙΤ, που θα απαρτιζόταν από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς
(δηµόσιο, κατασκευαστές, χρηµατοδότες - εγγυητές), χωρίς ωστόσο η διαδικασία αυτή να περιοριστεί σε
αυστηρά υπηρεσιακό επίπεδο διότι θα επιφέρει αντίθετα αποτελέσµατα.
Γ. Οργανωτικές προϋποθέσεις. Η προετοιµασία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Νοµικών Προσώπων που
αναθέτουν έργα Σ∆ΙΤ είναι καθοριστική παράµετρος για την επιτυχία του θεσµού. Αφορά τόσο τις
δυνατότητες των κατ’ ιδίαν φορέων όσο και τον συντονισµό µεταξύ τους. Συνδέεται µε κανόνες και
πρακτικές, οι οποίες έχουν διαµορφωθεί µε την πάροδο των ετών και συνεπώς η µεταβολή τους απαιτεί
προσεκτικό σχεδιασµό και κατάλληλες παρεµβάσεις. Αναγκαία είναι η αναδιαµόρφωση της σχέσης ∆ιοίκησης
και Ιδιώτη, σε όλα τα επίπεδα, για να λειτουργήσουν µακροχρόνιες συµπράξεις επιτυχηµένα.
Ερωτήµατα :
Γ1. Θεωρείτε προτιµότερη την προπαρασκευή και ανάθεση των έργων Σ∆ΙΤ από ένα φορέα για
όλη τη χώρα και όλες τις κατηγορίες έργων ή τη διασπορά στους επί µέρους αρµόδιους φορείς;
Η εµπειρία άλλων κρατών έχει δείξει ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των Σ∆ΙΤ αποτελεί η
δηµιουργία ενός κεντρικού µηχανισµού υποστήριξης και ελέγχου (παραδείγµατα των Task Forces στο
Ηνωµένο Βασίλειο και στη Γερµανία), ο οποίος θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τους χρήστες
σχετικά µε τις διάφορες µορφές Σ∆ΙΤ και τα στάδια τους.
Ο φορέας αυτός θα είναι σε κεντρικό επίπεδο στην αρχή, ενώ µε την πάροδο του χρόνου και αφού ξεκινήσει
η διαδικασία εκτέλεσης κάποιων έργων µε τη µορφή των Σ∆ΙΤ, και αποκτήσει κάποια εµπειρία θα µπορέσει
να προβεί σε µια διασπορά στους επί µέρους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, κλπ), διότι αυτοί
γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες στους επιµέρους τοµείς και θα πρέπει να λειτουργήσουν αυτόνοµα. Η περίπτωση
της διασποράς των αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ και άλλα πρόσωπα Ν.Π.∆.∆. θα µπορούσε να γίνει σε τελευταίο
στάδιο, αφού έχει ωριµάσει η αγορά των Σ∆ΙΤ, καθώς ο κάθε οργανισµός θα έπρεπε να µπορεί να επιλέγει
τον τρόπο µε τον οποίον θα παρέχει τις υπηρεσίες στους δηµότες του.
Γ2. Στη δεύτερη περίπτωση, ποιές είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνογνωσίας και εµπειρίας
που πρέπει να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή;
Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να έχει ένα τµήµα Σ∆ΙΤ στελεχωµένο µε ειδικούς επιστήµονες ή θα µπορεί να
χρησιµοποιεί συµβούλους. Επίσης, θα πρέπει να έχει εµπειρία κατά τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση του
έργου. Σκόπιµο θα ήταν να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και έλεγχος από τα κυβερνητικά όργανα και φορείς
σε ένα προσυµφωνηµένο πλαίσιο αρµοδιοτήτων.
Γ3. Ποιές διαφορές υπάρχουν ανάµεσα σε αναθέτουσες αρχές της κεντρικής διοίκησης σε
αντιδιαστολή µε τα δηµόσια νοµικά πρόσωπα; Τι θα πρέπει να προσεχθεί στο καθένα;
Υπάρχει επιφυλακτικότητα µε τη φερεγγυότητα των δηµοσίων νοµικών προσώπων και αδυναµία αυτών να
εγγυηθούν την οµαλή εξέλιξη του έργου Σ∆ΙΤ. Η θέσπιση ωστόσο γενικών κανόνων και η ύπαρξη ενός
µηχανισµού επίλυσης διαφορών (υπό τύπο ανεξάρτητης αρχής) θα συµβάλλει στην επίλυση των ανωτέρω.
Γ4. Είναι σκόπιµη η κατ’ αρχήν επιλογή κάποιων έργων σε όλη τη χώρα που θα µελετηθεί η
βιωσιµότητά τους πριν δηµοπρατηθούν ή είναι προτιµότερη η δηµοπράτηση έργων που κάθε
αναθέτουσα αρχή επιλέγει ως Σ∆ΙΤ;
Η αρχική επιλογή συγκεκριµένων έργων στην περιφέρεια από ένα κεντρικό µηχανισµό θα µπορούσε να είναι
η αφετηρία για την υλοποίηση Σ∆ΙΤ. Ωστόσο, η ζήτηση και η κυρίως η αξιολόγησή της δεν µπορεί να γίνεται
κεντρικά διότι αυτό θα δηµιουργήσει µεγαλύτερη γραφειοκρατία και πελατειακές σχέσεις µεταξύ κέντρου και
περιφέρειας.
Προτείνεται η ενίσχυση της περιφέρειας σε πόρους και τεχνογνωσία για την αξιολόγηση της ζήτησης και των
προτεραιοτήτων και εφαρµογή τακτικών ανταγωνιστικού διαλόγου. Είναι προφανές ότι η ανωτέρω διαδικασία
δεν είναι εύκολη εξαιτίας των τεχνικών δυσχερειών και των προβληµάτων των ΟΤΑ, ωστόσο, η στόχευση θα
πρέπει να οδηγηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση µεσοπρόθεσµα.
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Ο έλεγχος της βιωσιµότητας κρίνεται απαραίτητος για τη σωστή υλοποίηση του έργου και πιο σηµαντική η
επιβεβαίωση της εµπορικότητας του. Σκόπιµο θα ήταν να δηµιουργηθούν κατηγορίες έργων στα οποία η
βιωσιµότητα και ανταποδοτικότητα τους θα ενδείκνυται για τη χρήση Σ∆ΙΤ.
Γ5. Πιστεύετε ότι είναι δυνατή, µε βάση τη µέχρι σήµερα εµπειρία, η υλοποίηση Σ∆ΙΤ από µικτές
εταιρείες δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα και µε ποίες προϋποθέσεις;
Ναι είναι, διότι η συνεργασία αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος παρέχει την
τεχνογνωσία ενώ συγχρόνως το ∆ηµόσιο παρακολουθεί το έργο και κυρίως δεν αποξενώνεται από την
αξιοποίηση της περιουσίας του. Σηµειώνεται ότι η µονοµερής αξιοποίηση από ιδιώτες εγκυµονεί αυξηµένες
τάσεις κερδοσκοπίας σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Στη χώρα µας έχουν πραγµατοποιηθεί έργα µε τη
µορφή Σ∆ΙΤ από µικτές εταιρείες ή κοινοπραξίες δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Παράδειγµα ενός τέτοιου
έργου αποτελεί η κοινοπραξία µεταξύ της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και της τεχνικής Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. για το έργο
«Συντήρηση – ∆ιαχείριση και Εκµετάλλευση του έργου Ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας », διαδικασία η οποία είναι και
κερδοφόρα και παράλληλα ωφελείται και το δηµόσιο από την εµπλοκή του σε αυτήν. Υπάρχουν και
παραδείγµατα συµµετοχών αναπτυξιακών εταιρειών.
∆. Βασικό συµβατικό περιεχόµενο. Σκοπός των συµβατικών ρυθµίσεων (πέραν των νοµοθετικών) είναι η
διευκόλυνση της εκτέλεσης ενός έργου που θα αποδώσει στους συµβαλλοµένους τα µέγιστα δυνατά οφέλη.
Οι συµβατικές ρυθµίσεις πρέπει να είναι γνωστές στους ενδιαφεροµένους, σαφείς και δυνάµενες να
εκτελεστούν.
Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη υπάρχει εκτενής διάλογος για την ισορροπία των συµβατικών ρητρών στις
Σ∆ΙΤ µεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου, ενώ παράλληλα υπάρχει (κυρίως στο Η. Βασίλειο) και
προσπάθεια τυποποίησης συµβάσεων Σ∆ΙΤ. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για συµβατικές ρυθµίσεις που
αφορούν την περίοδο συντήρησης και λειτουργίας των έργων, αφού αυτές είναι και οι λιγότερο οικείες στην
ελληνική πρακτική.
Ερωτήµατα :
∆1. Με ποίον τρόπο θα πρέπει, κατά την γνώµη σας, το ∆ηµόσιο:
α) Να επιλέγει την µέθοδο Σ∆ΙΤ αντί της κλασικής σύµβασης έργου;
Η κάθε µέθοδος Σ∆ΙΤ που χρησιµοποιείται εξαρτάται από τη φύση του έργου καθώς και από το βαθµό
εµπορικότητας του κάθε έργου. Οι διαφορετικές µορφές Σ∆ΙΤ που έχουν δηµιουργηθεί χαρακτηρίζονται
κυρίως από το διαφορετικό επιµερισµό των κινδύνων που γίνεται ανάλογα µε το έργο.
Οι λόγοι για τους οποίους ο ∆ηµόσιος Τοµέας θα επιλέξει µέθοδο Σ∆ΙΤ αντί της κλασικής σύµβασης είναι οι
εξής :
Έλλειψη χρηµάτων για ∆ηµόσιες Επενδύσεις.
Παροχή ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών µε συνολικά χαµηλότερο κόστος (λειτουργικό και
συντήρησης) – VALUE FOR MONEY.
Μεταφορά κινδύνων από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.
∆ιαφοροποίηση υπηρεσιών.
Χρηµατοδότηση – Ανάπτυξη περισσότερων έργων µε εξασφάλιση δηµόσιων πόρων.
β) Να καθορίζει τη σχέση παροχής - αντιπαροχής µε τον πλέον επωφελή τρόπο;
Για να µπορέσει να καθοριστεί η σχέση παροχής - αντιπαροχής ∆ηµοσίου και Ιδιωτών µε τον πλέον επωφελή
τρόπο, θα πρέπει :
Να συγκρίνονται ο προϋπολογισµός του έργου Σ∆ΙΤ και τα οφέλη αυτού, µε αυτά που θα υπήρχαν αν
γινόταν µε τον κλασσικό τρόπο ανάθεσης ∆ηµοσίων Έργων.
Να είναι το έργο εµπορικό, δηλαδή να παράγει προστιθέµενη αξία.
Να γίνει καλός επιµερισµός των κινδύνων του έργου.
Να γίνει σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση των συµβάσεων.
∆2. Ποιές είναι οι βασικές συµβατικές προϋποθέσεις για την ευχερέστερη χρηµατοδότηση των
Σ∆ΙΤ;
Η σωστή κατανοµή των κινδύνων ανάλογα µε το ποιος µπορεί να τους διαχειριστεί καλύτερα.
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∆ιακηρύξεις που να είναι συµβατές µε τη διεθνή τραπεζική πρακτική.
Ορθή πρόβλεψη εσόδων και όροι χρηµατοδότησης των έργων.
Η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανταπόκριση του δηµοσίου τοµέα σε όρους επιτάχυνσης των απαιτούµενων
διαδικασιών, σε προβλήµατα και ιδιαιτερότητες του όλου σχεδιασµού και στην καταβολή των
χρηµατοδοτήσεων.
∆3. Ποιοί συµβατικοί κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν από τον ανάδοχο; Θα
µπορούσαν ορισµένοι εξ αυτών να αναληφθούν µε πρόσθετο κόστος;
α) Οι κύριοι κίνδυνοι υποβάθρου (background risks) δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν από τον ανάδοχο,
δηλαδή :
πολιτικοί, νοµικοί και ρυθµιστικοί κίνδυνοι (ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτεται από τυχόν αλλαγή
νοµοθεσίας γιατί ο Κύριος του Έργου είναι σε καλύτερη θέση να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο).
νοµισµατικοί και µακροοικονοµικοί κίνδυνοι (άλλο ένα θέµα που ο ανάδοχος δεν µπορεί να ελέγξει και ο
Κύριος του Έργου θα πρέπει να καλύψει αυτόν τον κίνδυνο).
ανωτέρα βία (γεγονότα που δεν ασφαλίζονται ή είναι ασύµφορα να ασφαλιστούν πρέπει να
αναλαµβάνονται από τον Κύριο του Έργου).
β) Ορισµένοι από τους παρακάτω κινδύνους δαπανών (Cost Risks) παρουσιάζουν πολυπλοκότητα και το
ποιος θα τους αναλάβει πρέπει να είναι αποτέλεσµα διαλόγου :
Κίνδυνος κατά την προετοιµασία (Project preparation risks).
Κοινωνική αποδοχή του έργου (Social acceptability of the project).
Κίνδυνοι σχεδιασµού έργου (Design risk).
Το κοµβικό σηµείο ενός έργου Σ∆ΙΤ είναι η ανάλυση και η διαχείριση των κινδύνων από εκείνους που
µπορούν να αντεπεξέλθουν ικανότερα. Ο οποιοσδήποτε κίνδυνος µπορεί να αναληφθεί από οποιοδήποτε
µέρος της σύµπραξης µε το ανάλογο χρηµατικό αντίτιµο.
Κάτι τέτοιο όµως θα ανεβάσει τον προϋπολογισµό του συνολικού έργου και ίσως µειωθεί η εµπορικότητά
του.
Οι παραπάνω κίνδυνοι θα µπορούσαν να αναληφθούν µε ασφάλιση σε ιδιωτικές εταιρείες ή οργανισµούς
(πληρωµή ασφαλίστρου για να υιοθετηθεί ο κίνδυνος από µια άλλη οντότητα).
∆4. Θεωρείτε εφικτή και επιθυµητή την τυποποίηση συµβατικών τευχών για έργα Σ∆ΙΤ; Αν ναι,
για ποία έργα; Ποίοι συµβατικοί όροι είναι απολύτως αναγκαίο να καθορίζονται κατά περίπτωση;
Η έκδοση υποδειγµάτων για έργα τα οποία θα µπορούσαν να εκτελεσθούν µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ θεωρείται
σωστή, εφικτή και επιθυµητή. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει στην παρούσα φάση µιας και δεν υπάρχει
εµπειρία από πολλά έργα Σ∆ΙΤ και είναι δύσκολο να δηµιουργηθεί ένα οριστικό µοντέλο.
Το κάθε έργο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και σε κάποια από αυτά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και µη
προβλέψιµες.
∆5. Είναι αποτελεσµατική η δικαστική προστασία του αναδόχου, ιδιαίτερα ως προς την ευχέρεια
ικανοποίησης αξιώσεων από Σ∆ΙΤ στην Ελλάδα και αν όχι, τι θα προτείνατε;
Η δικαστική προστασία του αναδόχου θα εξασφάλιζε τις εταιρείες που θα επιθυµούσαν να εµπλακούν σε
µορφές Σ∆ΙΤ. Στην Ελλάδα όπου οι πολιτικοί, νοµικοί και ρυθµιστικοί κίνδυνοι επιτείνουν το καθεστώς
αβεβαιότητας, η δικαστική προστασία του αναδόχου θα λειτουργούσε θετικά ως προς την ανταπόκριση του
ιδιωτικού τοµέα.
Ε. Μεθοδολογία εφαρµογής προς µια αγορά αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων. Η ανάπτυξη της
αγοράς έργων Σ∆ΙΤ απαιτεί αρκετό χρόνο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο θεσµός βρίσκεται στα
πρώτα βήµατα, ενώ στο Η. Βασίλειο, µετά από µία δεκαετία έντονων προσπαθειών, διαµορφώνεται βιώσιµη
αγορά.
Απαιτείται, σχεδιασµός σε βάθος και προσεκτικά βήµατα εφαρµογής, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και σαφές
χρονοδιάγραµµα εισαγωγής των επί µέρους µέτρων.
Ταυτόχρονα, απαιτείται η εµπέδωση εµπιστοσύνης στον θεσµό των Σ∆ΙΤ από το σύνολο των οικονοµικών
φορέων και κινητοποίηση κεφαλαίων πέραν των παραδοσιακών πηγών χρηµατοδότησης.
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Ερωτήµατα :
Ε1. Με ποιά σειρά θα πρέπει να ληφθούν τα επί µέρους µέτρα εφαρµογής του θεσµού ώστε να
εδραιωθεί; Χρειάζεται ενηµέρωση της κοινής γνώµης και µε ποίον τρόπο;
Για να εδραιωθεί ο θεσµός των Σ∆ΙΤ θα πρέπει να ληφθούν επί µέρους µέτρα (ψήφιση νοµοσχεδίου για
Σ∆ΙΤ, επιλογή χρηµατοοικονοµικού – τεχνικού – νοµικού σύµβουλου κλπ).
Το διάγραµµα Gantt (χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Σ∆ΙΤ) ορίζει και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης αυτών των
επιµέρους µέτρων, από την σύνταξη των τευχών διαγωνισµού επιλογής κεντρικού σύµβουλου µέχρι και το
χρηµατοδοτικό κλείσιµο (financial closing) του έργου.
Αναλυτικότερα :
Χάραξη στρατηγικού σχεδίου µακροχρόνιας πολιτικής (που θα περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς).
Στελέχωση δηµόσιας διοίκησης µε εξειδικευµένο προσωπικό.
∆ηµιουργία ενός φορέα στελεχωµένου µε έµπειρο και εξειδικευµένο δυναµικό, ο οποίος θα επιβλέπει την
εξέλιξη των Σ∆ΙΤ και θα επεµβαίνει για την επίλυση τυχόν προβληµάτων που καθιστούν προβληµατική
την εξέλιξή τους.
Στόχευση συγκεκριµένων και σαφών νοµοθετικών ρυθµίσεων ευελιξίας.
Ανάθεση της εκπόνησης των Τευχών ∆ηµοπράτησης σε Εταιρεία Συµβούλων.
Ναι, χρειάζεται ενηµέρωση της κοινής γνώµης για την αναγκαιότητα και τα οφέλη των Σ∆ΙΤ, και αυτό θα
µπορούσε να γίνει µέσω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και άρθρων στα ΜΜΕ.
Ε2. Με ποιές πρωτοβουλίες µπορούν να προσελκυσθούν πρόσθετα κεφάλαια στα Σ∆ΙΤ και από
ποιές πηγές;
Θα µπορούσε να γίνει προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων µε ενηµέρωση και πρόσκληση σε οργανισµούς που
διαθέτουν αποθεµατικά κεφάλαια ή σε επενδυτικά κεφάλαια µακροχρόνιας τοποθέτησης του εξωτερικού
(αµοιβαία κεφάλαια). Ωστόσο για να προσελκυσθούν πρόσθετα κεφαλαία θα πρέπει η νοµοθεσία να
προωθεί το θεσµό και όχι να έχει χαρακτήρα λεκτικό.
Τα Σ∆ΙΤ είναι µια µορφή κυβερνητικής υποστήριξης και παρέχει ασφάλεια στους επενδύτες, ενώ η σύνδεση
του θεσµού µε τον αναπτυξιακό νόµο, τα ΚΠΣ και σε συνδυασµό µε µια ξεχωριστή νοµοθεσία περί ξένων
επενδύσεων θα επιφέρει θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά την προσέλκυση κεφαλαίων.
Ε3. Εντοπίζετε συνεργίες των Σ∆ΙΤ µε άλλους αναπτυξιακούς θεσµούς της χώρας (ΚΠΣ,
Αναπτυξιακούς Νόµους κλπ); Ποιοί είναι αυτοί και πώς θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν;
Ο απώτερος στόχος ενός Αναπτυξιακού Νόµου είναι η οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Η
πολιτική των "κινήτρων" για ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως µέσο οικονοµικής αναπτυξιακής
πολιτικής, θεωρείται αναγκαία. Πρέπει να συνδυάζεται µε την δηµοσιονοµική εξυγίανση, τον περιορισµό της
κρατικής σπατάλης, την αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων.
Πρέπει επίσης, να συνδυαστεί µε την απελευθέρωση των αγορών, προϋπόθεση για την προσέλκυση και
ανάπτυξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, όπως επίσης και µε την αναµόρφωση της λειτουργίας των
εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναπτυξιακή προσπάθεια αποτελεί ένα
ριζικό διαφορετικό φορολογικό καθεστώς µε κύρια χαρακτηριστικά τη σταθερότητα, την απλότητα, τη
συνέπεια, την κωδικοποίηση, την δραστική και τολµηρή µείωση των φορολογικών συντελεστών. Τέλος, είναι
απαραίτητο να στοχεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Τα Σ∆ΙΤ (και βάσει του Νοµοσχεδίου Θησέας) µπορεί να συµβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη µε
κατασκευή νέων υποδοµών απαραίτητων για την οικονοµική ανάπτυξη.
Ε4. Θα πρέπει µεθοδολογικά να διακριθεί η προσπάθεια ανάπτυξης δηµόσιων και δηµοτικών
ακινήτων από τα υπόλοιπα Σ∆ΙΤ; Αν ναι, γιατί και µε ποιόν τρόπο;
Όχι, γιατί η µεθοδολογία των Σ∆ΙΤ είναι ίδια, διότι καθορίζεται από τη συνεργασία του δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα. Ο διαχωρισµός των ακινήτων ή υπηρεσιών σε δηµόσια και δηµοτικά δεν θα έπρεπε να
αλλάζει τη µέθοδο.
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Ε5. Ποιά είναι η πιο αποτελεσµατική και εφικτή µέθοδος µόνιµης συνεργασίας του ∆ηµοσίου µε
τους εκπροσώπους της αγοράς για την διαρκή βελτίωση της εφαρµογής του θεσµού;
Η πιο αποτελεσµατική και εφικτή µέθοδος µόνιµης συνεργασίας του ∆ηµοσίου µε τους εκπροσώπους της
αγοράς θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε µια Επιτροπή για Σ∆ΙΤ (ανεξάρτητη διοικητική αρχή), η οποία
θα απαρτιζόταν από µέλη όλων των φορέων (∆ηµοσίου, Κατασκευαστών, Χρηµατοπιστωτικών),
ακολουθώντας το παράδειγµα χωρών που έχουν εµπειρία όσον αφορά το θεσµό των Σ∆ΙΤ (Ηνωµένο
Βασίλειο - Partnerships U.K.), ώστε µέσω της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας που θα αντλούν από την
παγκόσµια αγορά να βελτιώνουν συνεχώς και ουσιαστικά το θεσµό. Όπως ήδη αναφέρθηκε θα είναι
υπεύθυνη και για τυχόν απαιτούµενη επίλυση διαφορών µεταξύ Κυρίου του Έργου και επενδυτών.
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5. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ Σ∆ΙΤ
Η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά νοµοθετικών κειµένων, υπό µορφή οδηγιών, που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι
οι δηµόσιες συµβάσεις είναι ανοιχτές στον ανταγωνισµό πανευρωπαϊκά και ότι οι προµηθευτές και
πάροχοι υπηρεσιών σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της ΕΕ έχουν ίσες ευκαιρίες να υποβάλουν
προσφορά και να κερδίσουν την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων. Οι κανόνες αποτελούν σηµαντικό
στοιχείο του προγράµµατος για την ενιαία αγορά.
Ένα σύνολο οδηγιών (οδηγίες για το «δηµόσιο τοµέα») καλύπτουν τις συµβάσεις που αναθέτουν η κεντρική
διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλοι τοµείς του δηµοσίου. Οι κανόνες ουσιαστικού δικαίου για τους
φορείς του δηµοσίου (οι οποίοι αναφέρονται ως «αναθέτουσες αρχές») περιλαµβάνονται στις οδηγίες
93/36/ΕΟΚ, 93/37/ ΕΟΚ, 92/50/ΕΟΚ και 97/52/ΕΟΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων δηµοσίων έργων.
Η ΕΕ δίδει µεγάλη σηµασία στο σηµαντικό ρόλο της ιδιωτικής χρηµατοδότησης (µε την µορφή Σ∆ΙΤ) και ο
λόγος για αυτό το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι οι Σ∆ΙΤ αποτελούν µέθοδο µεταφοράς τεχνογνωσίας και
εµπειρίας διαχείρισης του ιδιωτικού τοµέα στις δηµόσιες υπηρεσίες. Συνεπώς, επιτυγχάνεται ποιότητα σε
χαµηλή τιµή (Value For Money - VFM). Υπάρχουν µελέτες οι οποίες έχουν καταγράψει 15 – 20 %
savings συγκριτικά µε το κόστος αν το έργο γινόταν µε τους κλασικούς µεθόδους
χρηµατοδότησης, δηλαδή µε δηµόσια κεφάλαια. Εκτός όµως από το VFM, οι Σ∆ΙΤ αποτελούν και έναν
τρόπο βελτίωσης των δηµοσιοοικονοµικών κάθε χώρας.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να υπολογίσουν το συνολικό µέγεθος των απαιτούµενων επενδύσεων για υποδοµές
και δηµόσιες υπηρεσίες και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα έργων τα οποία είχαν µεγάλη καθυστέρηση και
ξέφευγαν πολύ από το αρχικό κόστος που είχε υπολογιστεί (over budget), ενώ η χρηµατοδότηση
διαχωρίζεται σε διαφορετικούς λογαριασµούς (capital και revenues).
Αναλυτικότερα οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται Σ∆ΙΤ είναι οι κάτωθι :
Επιτάχυνση παραγωγικών υποδοµών : Εφόσον το Κράτος δεν έχει επαρκείς πόρους τότε
συνεταιρίζεται µε τον ιδιωτικό τοµέα για εκτέλεση έργων. Η κατανοµή δηµοσίων πόρων είναι σε
µακροχρόνια βάση και επιτυγχάνεται η µείωση του δηµοσίου χρέους και η απελευθέρωση πόρων από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Σχεδιασµός Έργου : Ο σχεδιασµός του έργου είναι πολύ προσεκτικός, προσαρµοσµένος στο σκοπό
χρήσης µε σαφήνεια κοστολόγησης και µε ιδιαίτερη έµφαση στο κόστος κύκλου ζωής του έργου και την
οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας, άλλων φυσικών πόρων, κλπ. Επιπρόσθετα, ενσωµατώνονται οι
ανάγκες των υπηρεσιών µέσω σχεδιασµού κατασκευής µε αποτέλεσµα την αποδοτικότητα σε χρήση
πόρων στη διάρκεια ζωής του έργου.
Χρόνος Κατασκευής : Ο ιδιώτης έχει το κίνητρο να ολοκληρώσει το έργο στο συντοµότερο χρονικό
διάστηµα επειδή από το σηµείο ολοκλήρωσης του αρχίζει και ο χρόνος εκµετάλλευσης του. Οποιαδήποτε
καθυστέρηση επιβαρύνει το χρηµατοδοτικό σχέδιο του Έργου.
Κόστος : Οι δανειστές το επιβάλλουν και ο ιδιώτης αποδέχεται ότι το τελικό κόστος του έργου θα είναι
εκείνο του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου. Κατά συνέπεια υπερβάσεις κόστους που εµφανίζονται σε
κλασσικά δηµόσια έργα δεν µπορούν να ισχύσουν.
Ποιότητα Έργου : Έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα του έργου µέσω Σ∆ΙΤ είναι πολύ καλύτερη από τα
συνήθη δηµόσια έργα επειδή η ευθύνη συντήρησης είναι του ιδιώτη, ο οποίος έχει κάθε κίνητρο να
µειώσει τα έξοδα συντήρησης.
Κατανοµή Κινδύνων : Η κατανοµή των κινδύνων και η ανάληψη µέρους αυτών από τον ιδιώτη,
αποτελεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του δηµόσιου τοµέα, παράµετρος η οποία στα κλασσικά δηµόσια
έργα εσωτερικευόταν στον όλο σχεδιασµό. Η διαπραγµάτευση για την κατανοµή των κινδύνων αποτελεί
κοµβικό σηµείο για την επιτυχή έκβαση µιας Σ∆ΙΤ.
Κίνητρα για Απόδοση : Σε ορισµένα µοντέλα Σ∆ΙΤ όπως π.χ. µε µισθώσεις (availability payments), οι
πληρωµές προς τον Παραχωρησιούχο είναι συνδεδεµένες µε την απόδοση.
Ανταγωνιστικότητα : Ο ιδιώτης λόγω της εµπειρίας και ενασχόλησης µε χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα
έχει υιοθετήσει σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά µοντέλα µε εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης,
µακρύτερης διάρκειας και ανταποδοτικότητας.
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Ανταποδοτικότητα : Εκτεταµένες έρευνες που έχουν γίνει στο Η. Βασίλειο αναφορικά µε έργα που
έχουν εκτελεστεί µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ αποδεικνύουν ότι στην πλειοψηφία των έργων προκύπτει για το
Κράτος οικονοµία σε σύγκριση µε τα κλασσικά δηµόσια έργα.
∆ηµιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας : Είναι αποδεδειγµένο ότι τα έργα Σ∆ΙΤ δηµιουργούν νέες
επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.
Αρκετά σχήµατα PPPs έχουν δοκιµαστεί στο παρελθόν µε µεγάλες διακυµάνσεις όσο αναφορά την επιτυχία
(success). Ο ποιο συνηθισµένος τρόπος είναι η αντιστοίχηση τους πάνω σε έναν οριζόντιο άξονα όπου η
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις
σε ένα PPP είναι να συµβιβάσει τους διαφορετικούς στόχους των διάφορων ενδιαφερόµενων µερών κατά
τέτοιο τρόπο ώστε κάθε συµβαλλόµενο µέρος, κατά την διάρκεια του συµβιβασµού, να έχει κέρδος εάν το
έργο αυτό ολοκληρωθεί. Οι στόχοι που υιοθετεί ένα σχήµα PPP διαµορφώνονται συνήθως βάσει του
δηµόσιου συµφέροντος, αφού όταν αποφασίσει να επιτρέψει στον ιδιωτικό τοµέα να αναπτύξει ένα
πρόγραµµα PPP, το κάνει θέτοντας τους ακόλουθους στόχους :
Να ικανοποιήσει το εθνικό συµφέρον και να ολοκληρωθεί το έργο όσο το δυνατόν ποιο γρήγορα.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον ο ιδιωτικός τοµέας θα έχει λάβει µια ικανοποιητική
(συµφωνηµένη) απόδοση, η κυριότητα (ιδιοκτησία) του έργου να µεταφερθεί στο δηµόσιο.
Να υπάρχουν επαρκή µέτρα προστασίας και διαβεβαίωσης (assurances & safeguards), ότι το έργο θα
λειτουργήσει κατάλληλα µε το δηµόσιο συµφέρον.
Να µειώσει ή να εξαλείψει (όπου είναι εφικτό) την ανάγκη χρησιµοποίησης δηµόσιου χρήµατος η
δηµόσιου δανεισµού και να µεταφερθεί ο κίνδυνος από τον δηµόσιο τοµέα στον ιδιωτικό.
Να υπάρχει σαφή οριοθέτηση των στόχων (tasks) από την πολιτεία και διακριτικότητα
Ο ιδιωτικός τοµέας ενδιαφέρεται κυρίως για το κέρδος, καθώς µοιράζεται τους διάφορους κίνδυνους και
καθώς διατηρεί όσο έλεγχο µπορεί για το συνολικό έργο. Στην συνεχεία, κάνουν την εµφάνιση τους οι
δανειστές (lenders), οι οποίοι επιζητούν κάποιο κέρδος, αναλαµβάνοντας µόνο µετρήσιµους κινδύνους,
απαιτώντας την συµµετοχή ή και τον έλεγχο στις στρατηγικές αποφάσεις του έργου, έτοιµοι ανά πάσα
στιγµή να πάρουν τον έλεγχο του έργου σε περιόδους δυσκολίας.
Η πολιτεία στο αρχικό στάδιο αποφασίζει το πεδίο εργασίας (scope of work) που θέλει η έχει ανάγκη η
προτεινόµενη υποδοµή η υπηρεσία. Πρέπει να αναζητήσει ανάµεσα σε ένα πλήθος συµβάσεων και
παραχωρήσεων (απλή σύµβαση διαχείρισης και λειτουργίας, παραχώρηση, BOT, DBFO, κλπ), ώστε
το τελικό σχήµα να αποδώσει τα προσδοκώµενα οφέλη.
Όσο ποιο ευρύ το πεδίο εργασίας ενός έργου τόσο ποιο σύνθετο γίνεται ένα PPP και το συµβατικό πλαίσιο
(contractual framework) που καθορίζει τις ευθύνες και τους κίνδυνους των µελών που συµµετέχουν σε
αυτό.
Για παράδειγµα, αν επιδιώκεται αποκλειστικά και µόνο η συντήρηση ενός κοµµατιού για µια υποδοµή (εθνική
οδός), η σχετική εργασία µπορεί να γίνει από µια κατασκευαστική επιχείρηση αναλόγων προσόντων, χωρίς
την ανάγκη για πρόσθετη χρηµατοδότηση. Ωστόσο, αν το πεδίο της εργασίας αφορά την κατασκευή µιας
καινούριας οδικής υποδοµής είναι σίγουρο πως οι εµπλεκόµενοι φορείς θα κατανείµουν µεταξύ τους τους
κινδύνους και τις ευθύνες υλοποίησης του έργου αυτού. Επίσης, και ανάλογα µε το τεχνικό αντικείµενο όπως
αυτό θα προσδιοριστεί στη διάρκεια ωρίµανσης ενός έργου και εφόσον η απαιτούµενη χρηµατοδότηση είναι
υψηλή, τότε είναι αναγκαία η εµπλοκή των εµπορικών τραπεζών και των διεθνών χρηµατοδοτικών
οργανισµών.
Μόλις προσδιοριστούν οι πολιτικοί στόχοι και αποδοθεί το έργο PPP σε µια οµάδα ιδιωτών, οι
ιδιωτικοί φορείς πρέπει να επιλέξουν και να δηµιουργήσουν ένα όχηµα ειδικού σκοπού (special
purpose vehicle – SPV) βάσει του οποίου θα αναλάβουν και το έργο. Το πεδίο εργασίας και η οµάδα
εργασίας αφορά µόνο την αρχή της νοµικής ανάλυσης που απαιτείται για ένα PPP.
Κάθε PPP γεννιέται, αναπτύσσεται και λειτουργεί µέσα σε ένα νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο. Οι
συµµετέχοντες σε ένα PPP µπορούν να προέλθουν από ποικίλους χώρους συχνά πολύ διαφορετικούς από την
µορφή του έργου. Εποµένως, είναι αναπόφευκτο και απαραίτητο για τους συµµετέχοντες να εξετάζουν την
δυνατότητα των νοµών και των κανονισµών της χώρας, στην οποία θα γίνει η υποδοµή (το έργο) ώστε µέσα
από αυτούς να παρέχεται ένα περιβάλλον που θα µεγιστοποιεί την δυνατότητα για αποδοτικότητα (κέρδος)
και µακροχρόνια επιτυχία.
Οι πιο σηµαντικοί νόµοι που εξετάζουν τα PPPs είναι συνήθως νόµοι περί επενδύσεων και νόµοι
συµπράξεων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτού του είδους οι νοµοθεσίες έχουν κυρίως δυο
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βασικούς σκοπούς: να ελέγξουν και να ενθαρρύνουν / προωθήσουν επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων
(τοπικών σε επίπεδο χώρας η και ξένων). Στις χώρες στις οποίες είναι φανερή η επιδίωξη για ιδιωτικές
επενδύσεις (και σε µεγαλύτερο βαθµό ξένες), λόγω έλλειψης τοπικού κεφαλαίου ή και τεχνολογίας (τάση
εποχής), το νοµοθετικό πλαίσιο τείνει να δώσει έµφαση στην πτυχή της προώθησης.
Στις χώρες εκείνες που είναι προσεκτικές (δύσπιστες) ως προς τα οφέλη της συµµετοχής ιδιωτών, για
λόγους είτε πολιτικής φιλοσοφίας, είτε κακής εµπειρίας, το πλαίσιο τείνει να δώσει έµφαση στον έλεγχο.
Οι νοµοθεσίες και οι πολιτικές κάθε κράτους έχουν επίπτωση στην ιδιωτική συµµετοχή σε έργα δηµόσιου
συµφέροντος, αλλά η ύπαρξη ενός ρυθµιστικού και νοµοθετικού πλαισίου στο οποίο θα
αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει ένα PPP είναι απαραίτητο για την προσέλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων.
Ούτως η άλλως η θέσπιση µια ευεργετικής νοµοθεσίας (ως προς τα PPPs) αποτελεί µια µορφή κυβερνητικής
υποστήριξης .
Η πολιτική υποστήριξη σε ένα PPP µπορεί να παρέχεται µε διάφορες µορφές και κυρίως στην διευκόλυνση
της χρηµατοδότησης του έργου.
Οι τρόποι και το επίπεδο υποστήριξης που παρέχεται εξαρτάται από τους κίνδυνους που εµπεριέχονται στο
έργο και στις χρηµατοδοτικές απαιτήσεις αυτού, µόλις υπάρξει µια δοµή κατανοµής κίνδυνων / ευθυνών (risk
allocation structure).
Η υποστήριξη µπορεί να παρασχεθεί σε ένα ευρύτερο χρηµατοδοτικό πλαίσιο για PPPs η να απορρέει ως
αποτέλεσµα άµεσων διαπραγµατεύσεων για την δοµή και την οργάνωση ενός PPP.
∆ιαχωρίζεται σε άµεση (µε την µορφή άµεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων, παροχή χώρου
για την υποδοµή κλπ) και έµµεση µε την µορφή εγγυήσεων (συνάλλαγµα, απαίτηση από τους χρήστες της
υποδοµής, επιτόκια κλπ).
Επίσης, πρέπει να υπολογιστεί το συνολικό µέγεθος των απαιτούµενων επενδύσεων για υποδοµές και
δηµόσιες υπηρεσίες.
Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει σηµαντική προϊστορία έργων υπό την
αποκλειστική διαχείριση του ∆ηµοσίου που παρουσίασαν µεγάλη καθυστέρηση, ενώ συγχρόνως ξέφυγαν
πολύ και από τον αρχικό τους προϋπολογισµό (overbudget).
Συνοπτικά, οι σηµαντικότεροι λόγοι της ανωτέρω παραδοχής οφείλονται στο ότι :
Οι καθυστερήσεις στην δηµοπράτηση, κατασκευή και έγκαιρη παράδοση των έργων
(προσωρινές και οριστικές παραλαβές), οφείλονται στον πληµµελή προγραµµατισµό και στην αδυναµία
του δηµόσιου τοµέα να προσεγγίσει, να κοστολογήσει, να παραλάβει και να αξιοποιήσει µε
αποτελεσµατικότητα τα αποτελέσµατα του σχεδιασµού που έχει επιλέξει.
Οι ανωτέρω προσδιοριζόµενες καθυστερήσεις οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στις ανεπαρκείς και
ελλιπείς προκαταρκτικές εργασίες (χωροθετήσεις, απαλλοτριώσεις, αρχαιολογίες, κλπ) και
γενικότερα στην αδυναµία, σε αρκετές περιπτώσεις, του δηµόσιου τοµέα να διευκολύνει τον ανάδοχο
στην εγκατάσταση του στο έργο και στην άµεση έναρξη των εργασιών.
Οι ελλείψεις των µελετών, αποτελούν ένα αρκετά πολύπλοκο ζήτηµα, το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει
επιλυθεί παρά τις νοµοθετικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί. Είναι προφανές ότι και ο κλάδος των
µελετών αντιµετωπίζει αντίστοιχα προβλήµατα µε αυτόν των κατασκευών, τα οποία οφείλονται κυρίως
στην αδυναµία της δηµόσιας διοίκησης να θεσπίσει τα κατάλληλα και κυρίως ενιαία εργαλεία εκπόνησης
τους (προδιαγραφές, τιµές, κλπ), καθώς και στο να αξιολογήσει και ελέγξει το παραγόµενο προϊόν των
µελετητών.
Οι ελλείψεις σύγχρονων προδιαγραφών, αναλύσεων τιµών και οργάνωσης – επίβλεψης της υλοποίησης
του σχεδιασµού, επιτείνουν τις προαναφερόµενες διαπιστώσεις και µόλις την τελευταία διετία γίνεται
στοχευµένη προσπάθεια αντιµετώπισης τους.
Οι κακοτεχνίες, η έλλειψη ποιότητας και εφαρµογής συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των έργων, η
ασφάλιση αυτών κλπ, αποτελούν σηµεία τριβής µεταξύ Κυρίων των Έργων και Κατασκευαστών. Ωστόσο,
θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική βελτίωση σε αυτούς τους
τοµείς, πάντα όµως κάτω από την βασική παραδοχή της εικόνας των δύο ταχυτήτων του κλάδου σε
επιχειρησιακό επίπεδο.
Η µείωση ή ελαχιστοποίηση των θετικών επιδράσεων από τη λειτουργία των υποδοµών
αυτών, λόγω κυρίως έλλειψης συντονισµένης και στοχευµένης πολιτικής ανάπτυξης και
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συλλειτουργίας αυτών. Η παράµετρος αυτή αποτελεί και την «αχίλλειο πτέρνα» της δηµόσιας
διοίκησης, και µέχρι σήµερα παρουσιάζει την µικρότερη αν όχι σχεδόν µηδενική βελτίωση.
Τα µεγάλα δηµόσια έργα εξετάζονταν και εξακολουθούν να εξετάζονται ως αυτοτελείς οντότητες, ενώ θα
έπρεπε να εντάσσονται σε ευρύτερες στρατηγικές ανάπτυξης για τα συστήµατα µεταφορών και την
οικονοµική και χωροταξική ανάπτυξη της χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα της έλλειψης σχεδιασµού
είναι:
Η έλλειψη Κτηµατολογίου, η οποία δυσχεραίνει τις απαλλοτριώσεις και δηµιουργεί πλήθος
προβληµάτων στον σχεδιασµό και την υλοποίηση, τόσο κλασσικών δηµόσιων έργων, όσο και Σ∆ΙΤ.
Η αδυναµία ανάπτυξης επαρκούς σιδηροδροµικού δικτύου, παράµετρος η οποία επιβαρύνει το
εθνικό οδικό δίκτυο. Η αποτυχία του προγράµµατος των σιδηροδρόµων εξωθεί τις χερσαίες µεταφορές
ολοένα και περισσότερο προς το οδικό δίκτυο της χώρας, ενώ το ζητούµενο είναι το ακριβώς αντίθετο,
δηλαδή η ανακούφιση του οδικού δικτύου.
Η καθυστέρηση της Ιόνιας Οδού υπονοµεύει στην ουσία την ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου. Η έλλειψη
προόδου στην κατασκευή της Ιόνιας Οδού διαιωνίζει την αποµόνωση και την υπανάπτυξη της Ηπείρου,
που ήδη κατατάσσεται ανάµεσα στις πλέον φτωχές περιφέρειες της ΕΕ.
Η µη ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και η απουσία κάθετων αξόνων, αποµονώνουν
οικονοµικά την Ελλάδα. Η µεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και κυρίως των
κάθετων αξόνων προς τους βόρειους γείτονές µας εντείνει περισσότερο την αποµόνωση της χώρας και
µάλιστα, σε µια περίοδο που ανοίγουν διάπλατα οι αγορές των νέων κρατών - µελών της ΕΕ στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Τα προαναφερόµενα προβλήµατα της Εγνατίας Οδού, καθιστούν την Ιόνια Οδό λιγότερο ελκυστική σε
ιδιώτες επενδυτές. Τα προβλήµατα µε την Εγνατία Οδό µειώνουν µε τη σειρά τους την αποδοτικότητα
του βορείου τµήµατος του ∆υτικού Άξονα και δυσχεραίνουν την κατασκευή του, στερώντας έτσι από την
Ήπειρο άλλη µια σηµαντική αναπτυξιακή ώθηση.
Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του Μετρό στην Αθήνα, σε συνδυασµό µε τη µικρή του έκταση
και την έλλειψη χώρων στάθµευσης. Το µικρό µήκος του Αττικού Μετρό, δεν συµβάλλει στην προώθηση
ενός εκτεταµένου δικτύου υπόγειας µεταφοράς στην πρωτεύουσα και σε συνδυασµό µε τη µη
ορθολογική διαχείριση των υπόλοιπων αστικών συγκοινωνιών, υποθήκευσε εξ αρχής την
αποτελεσµατικότητα του έργου.
Επιπρόσθετα, ο διαχωρισµός της χρηµατοδότησης σε διαφορετικούς capital και revenues
λογαριασµούς, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του δηµόσιου τοµέα σε αρκετές Ευρωπαϊκές
χώρες, συχνά σηµαίνει ότι ενώ υπολογίζονται σωστά, αυτό χάνεται κατά την λειτουργία των
έργων.
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6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
Οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία, στις περιπτώσεις έργων Παραχώρησης και
στη κατανοµή των κινδύνων (Risk Allocation). Ο κανόνας είναι ότι οι κίνδυνοι αναλαµβάνονται από
την πλευρά που είναι σε καλύτερη θέση να τους διαχειριστεί.
Οι κίνδυνοι προέρχονται από την αβεβαιότητα των υποθέσεων, σχετικά µε τις µελλοντικές ροές εισοδήµατος
και δαπανών και επίσης από τους δυσµενείς ή ευνοϊκούς όρους. Χαρακτηρίζονται κυρίως από την πιθανότητα
εµφάνισης και έντασης του περιστατικού.
Οι κίνδυνοι που ενέχουν τα έργα αυτά προκύπτουν, είτε από απρόβλεπτα γεγονότα, είτε από αβέβαιες
ρυθµίσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε τα στοιχεία που συγκροτούν τα δεδοµένα του έργου.
Στα κλασσικά δηµόσια έργα η ανάλυση κίνδυνου είχε παραµεληθεί στο παρελθόν, αφού οι υπάρχοντες
κίνδυνοι εσωτερικοποιούνταν από τον δηµόσιο τοµέα χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση ή τον κατάλληλο
προσδιορισµό.
Οι κίνδυνοι είναι παρόντες καθ’ όλη την διάρκεια ζωής ενός έργου και εξελίσσονται σε φύση και σε ένταση
(και τείνουν να ελαττώνονται µε τον χρόνο).
Αναλυτικότερα :
Ο τεχνικός κίνδυνος (technical risk) αφορά τη κατασκευή και τις λειτουργικές φάσεις και είναι
σχετικά εύκολα προσδιορίσιµος.
Οι οικονοµικοί και χρηµατικοί κίνδυνοι (economic and financial) αφορούν τη κατασκευή και τις
λειτουργικές φάσεις και είναι σχετικά δυσκολότερα προσδιορίσιµοι σε σχέση µε τον τεχνικό, εξαιτίας του
ότι αφορούν µεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Ο εµπορικός κίνδυνος (commercial risk) τέλος, προκύπτει από τους δασµούς και την κίνηση (π.χ.
σε έναν αυτοκινητόδροµο).
Ο προσδιορισµός των κινδύνων σε έργα Σ∆ΙΤ εξηγεί σε µεγάλη έκταση, εάν όχι πλήρως, τη διακύµανση του
κόστους της χρηµατοδότησης από τον ιδιωτικό τοµέα. Σε αντίθεση µε έναν δηµόσιο επενδυτή, που
εσωτερικοποιεί τις δαπάνες στο περιστατικό ενός κινδύνου, ο ιδιωτικός επενδυτής που έχει προσδιορίσει έναν
κίνδυνο έχει δύο εναλλακτικές λύσεις :
πληρώνει ένα ασφάλιστρο για να υιοθετηθεί ο κίνδυνος από µια άλλη οντότητα (εάν ο κίνδυνος
εµφανιστεί, η οντότητα που υιοθετεί τον κίνδυνο πρέπει να πληρώσει και όχι ο ιδιώτης που πλήρωσε
το ασφάλιστρο) ή,
παίρνει την ευθύνη για τον κίνδυνο αλλά αναµένει, ως αποζηµίωση, ένα κέρδος αναλογικά προς το
µέγεθος του υπόλοιπου κινδύνου.
Ο κίνδυνος είναι ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό γνώρισµα οποιασδήποτε δηµόσιας - ιδιωτικής συνεργασίας
και επηρεάζει ουσιαστικά το γενικό κόστος του έργου. Η πλήρης ανάλυση των κινδύνων σε ένα έργο
δίδει την απάντηση του αν θα πρέπει να ξεκινήσει ένα project και κυρίως ποιος τύπος έργων παραχώρησης
θα είναι επαρκέστερος και κατάλληλος.
Η ανάλυση συνίσταται στις ακόλουθες φάσεις, υποκείµενες στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ όλων των πλευρών
του έργου (Κύριος του Έργου και Ιδιώτης).
Α. Προσδιορισµός Κινδύνου (Risk Identification):
κίνδυνος υποβάθρου (background risk),
κίνδυνος δαπανών (cost risk) η ένα ρίσκο για το αν θα αποφευχθούν
δαπανών για την κατασκευή ή τη λειτουργία του προγράµµατος και,

οι αρχικοί προϋπολογισµοί

κίνδυνος εισοδήµατος (revenue risk), ή εµπορικός κίνδυνος (commercial risk στις εισοδηµατικά
βασισµένες συµβάσεις), ανάλογα µε την κυκλοφορία και τα ποσοστά.
Κίνδυνοι Υποβάθρου (background risk) : Περιλαµβάνουν κινδύνους που απορρέουν από τις αποφάσεις
των δηµόσιων αρχών και σαν αποτέλεσµα τυχαίων παραγόντων και αβεβαιοτήτων που οφείλονται σε
εξωγενείς και µη ελεγχόµενες συγκυρίες.
Ταξινοµούνται ως εξής :
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πολιτικοί, νοµικοί και ρυθµιστικοί κίνδυνοι (για παράδειγµα ο παραχωρησιούχος πρέπει να καλύπτεται
από τυχόν αλλαγή νοµοθεσίας γιατί ο Κύριος του Έργου είναι σε καλύτερη θέση να αναλάβει αυτόν τον
κίνδυνο).
νοµισµατικοί και µακροοικονοµικοί κίνδυνοι (ο Παραχωρησιούχος δεν µπορεί να ελέγξει και ο Κύριος του
Έργου θα πρέπει να καλύψει αυτόν τον κίνδυνο).
ανωτέρα βία (γεγονότα που δεν ασφαλίζονται ή είναι ασύµφορα να ασφαλιστούν πρέπει να
αναλαµβάνονται από τον Κύριο του Έργου).
Κίνδυνοι ∆απανών (cost risk) : Συνδέονται όχι µόνο µε την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση και τη
λειτουργία (αποτυχία να ολοκληρωθεί η κατασκευή ή αναστολή της υπηρεσίας ή αποτυχία να τηρηθούν οι
προθεσµίες, οι υπερβάσεις κόστους, κλπ). Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ιδιαίτερα µεγάλοι στα οδικά έργα και αυτό
οφείλεται κυρίως στην ογκώδη επένδυση που απαιτείται και τη µεγάλη περίοδο λειτουργίας, αλλά και κυρίως
στο γεγονός ότι οι οδικές εργασίες µπορούν να οριστούν ως "τυποποιηµένο πρωτότυπο", δηλ. παρά τα
πρότυπα σχεδίου, κάθε πρόγραµµα είναι αληθινά συγκεκριµένο.
Ταξινοµούνται ως εξής :
Κίνδυνος κατά την προετοιµασία του έργου (Project preparation risks).
Κοινωνική αποδοχή του έργου (Social acceptability of the project).
Κίνδυνοι σχεδιασµού έργου (Design risk).
Κίνδυνοι κατασκευής, επισκευής ή αποκατάστασης (Construction, repair or rehabilitation risks).
Κίνδυνος διαχείρισης του έργου (Project management risks).
Τεχνικοί κίνδυνοι λειτουργίας του έργου (Technical operation risks).
Κίνδυνος Εισοδήµατος (revenue risk) - Commercial risks (in revenue-based projects) : Οι
εµπορικοί κίνδυνοι είναι οι µεγαλύτερης σηµασίας κίνδυνοι που αντιµετωπίζονται από τα ιδιωτικά
συµβαλλόµενα µέρη, όταν η ανταµοιβή τους, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από τους χρήστες. Σε αρκετές
περιπτώσεις, η ανταµοιβή του παραχωρησιούχου υπόκειται σε έναν πολιτικό κίνδυνο, δηλαδή, αυτόν της
πίεσης της κοινής γνώµης και των δηµόσιων αρχών που καθορίζουν το νοµικό και φορολογικό πλαίσιο ή που
εγκρίνουν τα συγκεκριµένα δυσµενή µέτρα.
Η διαπραγµάτευση για την κατανοµή και τον µερισµό των κινδύνων, σε συνδυασµό µε την φύση των
πολιτικών ρίσκων, θα βελτιώσει το επίπεδο αποδοτικότητας (level of profitability) που θα προσπαθήσει ο
ιδιώτης να δεσµεύσει πριν ακόµα αναλάβει το έργο.
Β. Κατανοµή και µερισµός κινδύνου (Risk allocation and sharing)
Για να δηµιουργηθεί µια Σ∆ΙΤ η αρχή του µερισµού κινδύνου πρέπει να γίνει αποδεκτή. Οι ιδιωτικοί
παράγοντες είναι πρόθυµοι να αναλάβουν µερικούς από τους κινδύνους, υπό τον όρο ότι η φύση των
κινδύνων αφορά την πείρα τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν κατάλληλα τις συνέπειες.
Η αναµενόµενη ανταµοιβή είναι ανάλογη µε το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν και το
να ζητηθεί από τον ιδιωτικό τοµέα να αντιµετωπίσει κίνδυνους που θα αντιµετωπίζονταν καλύτερα από τον
δηµόσιο τοµέα συνήθως οδηγεί : σε αποκλεισµό των ιδιωτικών συνεργατών που αρνούνται να
διατρέξουν τον κίνδυνο ή σε αναδόµηση του προγράµµατος κατά την υλοποίηση του κινδύνου,
επειδή οι ιδιωτικοί παράγοντες δεν µπορούν να χειριστούν τις σχετικές απώλειες βάσει των
προβλεπόµενων όρων.
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7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ο Κύριος του Έργου µπορεί να είναι Υπουργείο του Κράτους, κρατικός φορέας, ηµικρατικός οργανισµός,
τοπική αυτοδιοίκηση ή και ιδιώτης. Οι ∆ανειστές και ο Παραχωρησιούχος ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί
να απαιτήσουν και κρατικές εγγυήσεις. Σε ότι αφορά τους ιδιώτες, πλην των µεγάλων οργανισµών µε
οικονοµική επιφάνεια και αξιοπιστία, εµφανίζεται αυξηµένη δυσκολία συνεργασίας χωρίς την εξασφάλιση
ικανοποιητικών εγγυήσεων. Το Κράτος αντιµετωπίζει συνήθως τα έργα παραχώρησης σαν ένα τρόπο
απόκτησης ή αγοράς υπηρεσιών χωρίς να επιβαρύνεται σοβαρά ο προϋπολογισµός και το δηµόσιο χρέος, ενώ
επιτυγχάνεται η παροχή βελτιωµένων και αξιόπιστων υπηρεσιών στους καταναλωτές σε λογικές τιµές.
Απαιτείται για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) :
Να µελετηθεί εξ αρχής ορθά η βιωσιµότητα του έργου από κοινωνικής, τεχνικής, περιβαλλοντικής,
νοµικής, οικονοµικής και εµπορικής πλευράς και να εφαρµοστούν γενικά οι δοκιµασµένες πρακτικές στον
τοµέα αυτό, περιλαµβανοµένων των διαφανών και ανοικτών διαδικασιών.
Η ύπαρξη µίας σταθερής και ρεαλιστικής άποψης για το αναµενόµενο αποτέλεσµα του έργου, η
οποία να βασίζεται σε µία ορθολογιστική ανάλυση κινδύνων, στη κατανοµή κινδύνων ανάλογα µε το ποιος
είναι σε πλεονεκτικότερη θέση να τους αντιµετωπίσει και στην κατανοµή των εµπορικών επιβαρύνσεων
µεταξύ του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.
Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται :
Η σωστή στελέχωση των υπηρεσιών του Κυρίου του έργου, µε επαρκή και καταρτισµένο προσωπικό που
να µπορεί να επεξεργάζεται τα διάφορα θέµατα σύµφωνα µε τις δοκιµασµένες πρακτικές του τοµέα και
να µπορεί να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του έργου, του Παραχωρησιούχου και των
∆ανειστών.
Πρόσληψη καταλλήλων συµβούλων µε την απαιτούµενη πείρα και γνώσεις για να µπορούν να
αντεπεξέρχονται στις υψηλές προδιαγραφές αυτών των έργων.
Κατάρτιση κατάλληλου θεσµικού και νοµικού πλαισίου στο οποίο να βασίζονται οι ∆ιαγωνιζόµενοι. Αυτό
θα δώσει περισσότερη εµπιστοσύνη και ενθάρρυνση σε επενδυτές και θα ελαττώσει τα έξοδα της
προετοιµασίας των προσφορών κυρίως στο νοµικό τοµέα.
Ο Ιδιώτης είναι το µέλος του συνεταιρισµού που θα αναλάβει τους µεγαλύτερους κινδύνους και θα εµπλακεί
σε µία επένδυση, που η διάρκεια της µπορεί να κυµαίνεται από 20 µέχρι 40 χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να
αξιολογήσει και να λάβει υπόψη του όλους τους κινδύνους που µπορούν να συνοψιστούν µεταξύ άλλων στα
ακόλουθα :
Μελέτη – Κατασκευή.
Χρόνος κατασκευής.
Κόστος.
Τεχνολογία.
∆ιαχείριση / Λειτουργία και ποιότητα υπηρεσιών.
Περιβαλλοντικά / Αρχαιότητες.
Έσοδα.
Επιτόκια συνάλλαγµα – πληθωρισµός.
Χρηµατοοικονοµικά.
Ανωτέρα βία και πολιτικό ρίσκο.
Υποκατάσταση.
Ο Ιδιωτικός Τοµέας για να καλύψει τα παραπάνω θα κληθεί να καταβάλει αυξηµένο κεφάλαιο, εγγυητικές
επιστολές εκτέλεσης και καταβολής κεφαλαίου, υψηλές ποινικές ρήτρες και µετοχικό κεφάλαιο
εν αναµονή (stand-by equity).
Επίσης, θα κληθεί να πληρώσει τους δικούς του τεχνικούς, νοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους
και το ίδιο θα επαναληφθεί και για τους διαφόρους συµβούλους των ∆ανειστών.
Επιπρόσθετα, επιβαρύνεται και µε το κόστος των εξόδων των δικών του ανθρώπων που απαιτούν µακρά και
πολύπλευρη ενασχόληση σε διάφορους τοµείς.
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Όλα τα παραπάνω απαιτούν σοβαρή επένδυση από µέρους των ∆ιαγωνιζόµενων, και για το λόγο αυτό πρέπει
να µελετηθούν και σταθµιστούν µε πολύ µεγάλη προσοχή.
Για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους οι εταιρείες που ενασχολούνται µε τα έργα Παραχώρησης είναι
περιορισµένες γιατί είναι µία επένδυση µακροχρόνια µε µεγάλους κινδύνους και τεράστια έξοδα.
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8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
Ο τρίτος σηµαντικός παράγοντας στα έργα Σ∆ΙΤ είναι οι ∆ανειστές, οι οποίοι µπορεί να είναι :
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.).
οι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί.
οι Οργανισµοί Εξαγωγικών Πιστώσεων.
Χρηµατιστήριο, Οµόλογα κλπ.
Η Ε.Τ.Ε. είναι το πιστωτικό ίδρυµα που παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα :
∆υνατότητα χορήγησης κεφαλαίων µε Μακροχρόνιο ∆ανεισµό.
Ανταγωνιστικά επιτόκια και προϊόντα.
Μοναδικός δανειστής χωρίς συνδυασµούς τραπεζών (syndication).
Ευέλικτο σχήµα.
Ευρεία γνώση των Ευρωπαϊκών συνθηκών.
Καταλύτης για άλλους δανειστές.
Παρουσιάζει όµως τα ακόλουθα µειονεκτήµατα :
∆εν δεσµεύεται µέχρι την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Απαιτεί εγγυήσεις των δανείων από τράπεζες τουλάχιστον µέχρι την συµπλήρωση της κατασκευής
Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες πιστώσεις δηµιουργούν syndicates
και παρουσιάζουν διάφορες εναλλακτικές δανειακές λύσεις. Ανάλογα µε τον Παραχωρησιούχο και το έργο τα
πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να δώσουν δάνεια µέχρι και για 25 χρόνια. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
λόγω αρκετών αποτυχιών στο project finance είναι πολύ απαιτητικοί και ζητούν συνήθως :
Καθαρό νοµικό καθεστώς.
Ξεκάθαρη πολιτική κατανοµής κινδύνων.
∆ικαίωµα υποκατάστασης Παραχωρησιούχου.
Κατ’ αποκοπή τίµηµα χωρίς αναθεώρηση.
Καθορισµένο Χρόνο εκτέλεσης Έργου.
Ενεχυρίαση µετοχών Παραχωρησιούχου.
Εγγυητικές επιστολές και εγγυήσεις .
Ποινικές ρήτρες.
Μετοχικό Κεφάλαιο σε αναµονή (stand-by equity).
∆άνεια σε αναµονή (stand-by loans).
Χρήση Ανεξάρτητου Μηχανικού.
Απευθείας Σύµβαση µε Κατασκευαστή.
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη .
Εκτός από δάνεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα προϊόντα όπως οµόλογα ή άλλα σύνθετα
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (bonds κλπ), αλλά η εµπειρία µέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι αν δεν λειτουργήσει
το έργο τα προϊόντα αυτά δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.
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9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ Σ∆ΙΤ
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των έργων / υπηρεσιών που µπορούν να αναλαµβάνονται µέσω του θεσµού
των Σ∆ΙΤ είναι:
α) Έργα :
∆ρόµοι, Σιδηρόδροµοι, Λιµάνια, Αεροδρόµια.
Σχολεία, Πανεπιστήµια, Φοιτητικές Εστίες.
Νοσοκοµεία και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.
∆ηµόσια Κτίρια για στέγαση υπηρεσιών ή για εκµετάλλευση τους γενικότερα.
Φυλακές και Σωφρονιστικά Ιδρύµατα.
Αστυνοµικοί, Πυροσβεστικοί Σταθµοί & Πρώτες Βοήθειες.
∆ικαστήρια.
∆ιαχείριση αποβλήτων και νερών.
Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων για παραγωγή ενέργειας και τηλεθέρµανσης.
β) Υπηρεσίες :
∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Κτιρίων.
Προµήθεια Εξοπλισµού.
Συντήρηση ∆ρόµων & Εξοπλισµού.
Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων, Πρασίνου, κλπ.
Catering.
Ασφάλεια.
Υπηρεσίες Πλυντηρίου και καθαρισµός.
Εκπαίδευση & ∆ιοίκηση.
Στην Ελλάδα η µορφή της ζήτησης έργων τύπου Σ∆ΙΤ έχει δύο βασικές µορφές :
Ανταποδοτικά έργα, τα οποία αφορούν την κατασκευή εξαρχής, ή την ολοκλήρωση, ή των διαχείριση
βασικών υποδοµών µε έµφαση στην περιφέρεια (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισµοί,
αναπλάσεις αστικών συγκροτηµάτων, κλπ). Τα έργα αυτά παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση άµεσης
υλοποίησης, ωστόσο υπάρχει και µια σειρά παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά σε αυτό, όπως η
έλλειψη ώριµων µελετών, διάφορα άλλα προβλήµατα πολεοδοµικής φύσης, η µη ύπαρξη της
δυνατότητας εκχώρησης των εσόδων σε ιδιώτες, η κρίσιµη παράµετρος της κοινωνικής αποδοχής και η
πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει µε το καθεστώς της εκλογής των τοπικών δηµάρχων.
Έργα προστιθέµενης αξίας, τα οποία αφορούν σε µεγάλο βαθµό την εκµετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και επιχειρηµατικές δραστηριότητες
που αφορούν το περιβάλλον και την διαχείριση του. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές,
σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει µια σειρά παραµέτρων
που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως ο αρχικός σχεδιασµός και η ωριµότητα υλοποίησης Σ∆ΙΤ τέτοιας
µορφής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς εκµετάλλευση ακινήτων, η κοινωνική αποδοχή έργων Σ∆ΙΤ
µε διάρκεια 25 – 30 ετών, η συµµετοχή των ΟΤΑ στους νέους φορείς που θα δηµιουργηθούν και αφορά
την συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου (είναι γνωστό το ότι οι δηµοτικές και οι διαδηµοτικές
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πολλά και σοβαρά χρηµατοδοτικά προβλήµατα και η µορφή της δοµής και
της οργάνωσης τους είναι σε πολλές περιπτώσεις προβληµατική).
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10. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ
Μετά την έκδοση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, κατά τη σύναψη ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων είναι δυνατόν
να χρησιµοποιείται µια νέα διαδικασία που ονοµάζεται "ανταγωνιστικός διάλογος" (Άρθρο 29 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ.).
Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου εφαρµόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αναθέτων
οργανισµός δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσει τα τεχνικά µέσα που µπορούν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες και στους στόχους του, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία
ο αναθέτων οργανισµός δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσει τις νοµικές και/ή
χρηµατοοικονοµικές ρυθµίσεις ενός σχεδίου. Η νέα αυτή διαδικασία θα επιτρέπει στους αναθέτοντες
οργανισµούς να αναπτύσσουν, κατόπιν διαλόγου µε τους υποψηφίους, τις κατάλληλες λύσεις οι οποίες θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές.
Στο τέλος του διαλόγου αυτού, οι υποψήφιοι θα καλούνται να υποβάλουν την τελική τους προσφορά µε
βάση τη λύση ή τις λύσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να
περιλαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα και απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου.
Οι αναθέτοντες οργανισµοί αξιολογούν τις προσφορές µε βάση τα προκαθορισµένα κριτήρια ανάθεσης. Ο
υποψήφιος που έχει υποβάλει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί να κληθεί να
αποσαφηνίσει σηµεία της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που περιέχονται σ’ αυτήν, µε την
προϋπόθεση ότι µε τον τρόπο αυτό δεν τροποποιούνται ουσιαστικά στοιχεία της προσφοράς ή της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός και δεν εισάγονται
διακρίσεις.
Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου πρέπει να εξασφαλίζει την αναγκαία ευελιξία στις συζητήσεις µε
τους υποψηφίους για όλες τις πτυχές της σύµβασης κατά τη φάση της εφαρµογής, εξασφαλίζοντας
παράλληλα ότι κατά τη διεξαγωγή των συζητήσεων τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης και δεν διακυβεύονται τα δικαιώµατα που παρέχει η Συνθήκη στους οικονοµικούς
φορείς.
Ο ανταγωνιστικός διάλογος βασίζεται στην ιδέα ότι οι διαρθρωµένες µέθοδοι επιλογής πρέπει να
προστατεύονται σε όλες τις περιπτώσεις, επειδή συµβάλλουν στην εξασφάλιση της αντικειµενικότητας και
της ακεραιότητας της διαδικασίας που οδηγεί στην επιλογή ενός φορέα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η
ορθή χρήση των δηµοσίων κεφαλαίων, µειώνεται ο κίνδυνος αδιαφανών πρακτικών και ενισχύεται η
ασφάλεια δικαίου που είναι απαραίτητη για την εφαρµογή τέτοιου είδους σχεδίων. Πρέπει να υπογραµµιστεί
ότι οι νέες οδηγίες ενισχύουν το συµφέρον των αναθετόντων οργανισµών να διατυπώνουν τις τεχνικές
προδιαγραφές βάσει επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων. Οι νέες διατάξεις θα επιτρέψουν εποµένως
στους αναθέτοντες οργανισµούς να διευρύνουν τις δυνατότητες εξέτασης καινοτόµων λύσεων κατά τη φάση
της σύναψης, όποια και αν είναι η διαδικασία που εφαρµόζεται (Άρθρο 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο
34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.).
Ο ανταγωνιστικός διάλογος αποτελεί µια διαγωνιστική διαδικασία η οποία δεν χρησιµοποιείται στην Ελλάδα
και η οποία θα µπορούσε να επιλύσει µια σειρά από σοβαρά προβλήµατα στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων
έργων. Αν αναλογιστεί κανείς και το ότι µια σειρά βασικών παραµέτρων υλοποίησης των έργων (είτε των
δηµοσίων έργων, είτε των έργων Σ∆ΙΤ), όπως για παράδειγµα η όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση
του τεχνικού αντικειµένου κατά το στάδιο της µελέτης, οι προδιαγραφές εκτέλεσης των έργων, η τιµολόγηση
των απαιτούµενων εργασιών και ο προσδιορισµός της εύλογης έκπτωσης, παρουσιάζουν στρεβλώσεις και
δυσεπίλυτα προβλήµατα, τότε η υιοθέτηση του ανταγωνιστικού διαλόγου θα υποβοηθήσει σε µεγάλο βαθµό
την υλοποίηση τους. Ειδικά στα έργα Σ∆ΙΤ η ανωτέρω διαδικασία καθίσταται απαραίτητη, τόσο για τον Κύριο
του Έργου, όσο και για τον ανάδοχο.
Συνοπτικά σε επίπεδο ΕΕ η επικρατούσα άποψη διαµορφώνεται ως εξής :
Η υπ’ αριθµ. 2000/C 121/02 Ερµηνευτική Ανακοίνωση : µε την ανωτέρω οδηγία έγινε προσπάθεια να
αναγνωριστεί η µορφή της σύµβασης παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, να διακριθεί από άλλα συγγενή
µορφώµατα και να υπογραµµιστεί η σηµασία της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου στην ανάθεση των
συµβάσεων αυτών, παρά τις περιορισµένες υφιστάµενες ρυθµίσεις.
Επισηµάνθηκε η εφαρµογή της Συνθήκης στις συµβάσεις παραχώρησης (ιδίως ως προς τις θεµελιώδεις αρχές)
και οι επί µέρους διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, που εφαρµόζονται µε επίκεντρο τους κανόνες
δηµοσιότητας. Από την ανακοίνωση γινόταν σαφές ότι η Επιτροπή προσπαθούσε αφενός µεν να µην
προχωρήσει σε βήµατα δεσµευτικής ρύθµισης του νέου θεσµού, πριν αυτός αναπτυχθεί επαρκώς στα κράτη µέλη, αφετέρου όµως να µην επιτρέψει να διαµορφωθεί πρακτική παράκαµψης των κοινοτικών κανόνων, µε
αφορµή τις συµβάσεις παραχώρησης.
Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ της 31ης Μαρτίου 2004 (περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών), καταργεί τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ,
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όσο και το «Πράσινο Βιβλίο για τις Σ∆ΙΤ». Ως προς την Οδηγία αυτή, τα κράτη - µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο
80, υποχρεούνται να θέσουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, που είναι
αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς αυτή, το αργότερο στις 31-1-2006. Στο περιεχόµενό της, η έννοια της
σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων ορίζεται και πάλι µε βάση την έννοια της σύµβασης δηµοσίων
έργων (δηµόσια σύµβαση έργων).
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, δηµόσιες συµβάσεις έργων είναι οι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες
συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µιας ή περισσότερων
αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείµενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως την µελέτη και την
εκτέλεση εργασιών, που αφορούν µια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της
παραπάνω Οδηγίας, ή ενός έργου, είτε ακόµη την πραγµατοποίηση µε οποιαδήποτε µέσα ενός έργου, το
οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως έργο δε νοείται το
αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού, που προορίζεται να
πληροί αυτό καθαυτό µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. Σύµφωνα δε µε το ίδιο άρθρο, σύµβαση
παραχώρησης δηµοσίων έργων είναι µια σύµβαση, που παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια
σύµβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο
δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου, είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής.
Η ανωτέρω Οδηγία στα άρθρα 56 επ. θεσπίζει κανόνες, που αφορούν τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων
έργων. Ειδικότερα :
- Σύµφωνα µε το άρθρο 56, οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας εφαρµόζονται σε όλες τις συµβάσεις
παραχώρησης δηµοσίων έργων, που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον η αξία των
συµβάσεων αυτών ισούται ή υπερβαίνει το ποσό των 6.242.000 Ευρώ, εξαιρουµένων των
αναφερόµενων στο άρθρο 57 της Οδηγίας έργων και τοµέων - δραστηριοτήτων.
- Με τα άρθρα 58 και 59 θεσπίζονται διατάξεις για την δηµοσιότητα των ανωτέρω συµβάσεων
(προκήρυξη, περιεχόµενο, δηµοσίευση, προθεσµίες).
- Στο άρθρο 60 προβλέπεται η δυνατότητα η αναθέτουσα αρχή, είτε να επιβάλει στον ανάδοχο
παραχώρησης να αναθέσει σε τρίτους συµβάσεις, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της
συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης, είτε να καλεί
τους υποψηφίους αναδόχους σύµβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι στις προσφορές τους το
ποσοστό, εφόσον τούτο υπάρχει, της συνολικής αξίας του έργου, το οποίο αποτελεί αντικείµενο
παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.
- Στο άρθρο 62 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος
αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται για τα έργα τα οποία θα εκτελεστούν από τρίτους να τηρεί τις διατάξεις
της Οδηγίας που αφορούν τη σύναψη των συµβάσεων δηµοσίων έργων.
- Επίσης, στο άρθρο 63 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος σύµβασης παραχώρησης δεν είναι
αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται για τα έργα (αξίας ίσης ή µεγαλύτερης των 6.242.000 Ευρώ), τα οποία
θα εκτελεστούν από τρίτους (ως τέτοιοι δεν θεωρούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία
για να αναλάβουν τη σύµβαση παραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις
αυτές) να τηρεί τους κανόνες δηµοσιότητας που καθορίζονται µε το άρθρο 64.
- Από τις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας πρέπει να γίνει ειδική µνεία στις διαδικασίες στις οποίες δύνανται
να προσφεύγουν οι αναθέτουσες αρχές για την σύναψη µίας δηµόσιας σύµβασης. Σύµφωνα µε το άρθρο
28 της Οδηγίας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στην ανοικτή διαδικασία ή στην
κλειστή διαδικασία, να προσφεύγουν στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, σύµφωνα µε τους
ειδικούς όρους που προβλέπονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας, ή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε ή
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 30 και 31.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 29 της Οδηγίας, σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, τα
κράτη - µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η χρησιµοποίηση της
ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στον
ανταγωνιστικό διάλογο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω άρθρο.
Η ανάθεση της δηµόσιας αυτής σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της από
οικονοµικής άποψης πλέον συµφέρουσας προσφοράς. Όπως δε συνάγεται από το προοίµιο της ανωτέρω
Οδηγίας, η εν λόγω προβλεπόµενη ευέλικτη διαδικασία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση
σηµαντικών έργων υποδοµής, ολοκληρωµένων µεταφορών, την υλοποίηση έργων που απαιτούν περίπλοκη
και διαρθρωµένη χρηµατοδότηση, η χρηµατοοικονοµική και νοµική οργάνωση της οποίας δεν είναι δυνατόν
να καθοριστεί εκ των προτέρων. Με την διαδικασία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο ο ανταγωνισµός
µεταξύ των οικονοµικών φορέων, όσο και η ανάγκη των αναθετουσών αρχών.

44
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ Σ.∆.Ι.Τ. / Ι. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ∆ΙΤ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑΣ2
Η Πράσινη Βίβλος αναλύει το φαινόµενο των Σ∆ΙΤ από την πλευρά του κοινοτικού δικαίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης. Το κοινοτικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες που να
καλύπτουν τις Σ∆ΙΤ, ωστόσο κάθε πράξη, συµβατική ή µονοµερής, µε την οποία ένας δηµόσιος φορέας
αναθέτει την παροχή µιας οικονοµικής δραστηριότητας σε τρίτο υπόκειται στους κανόνες και στις αρχές που
απορρέουν από τη Συνθήκη, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών (άρθρα 43 και 49 της συνθήκης ΕΚ). Στις αρχές αυτές περιλαµβάνονται ιδίως οι αρχές της
διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αµοιβαίας αναγνώρισης.
Επιπλέον, εφαρµόζονται λεπτοµερείς διατάξεις στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες για το
συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Οι οδηγίες αυτές σκοπό έχουν την προστασία
των συµφερόντων των εγκατεστηµένων σε κράτος µέλος επιχειρηµατιών, οι οποίοι επιθυµούν να
παραδώσουν αγαθά ή να παράσχουν υπηρεσίες στις αναθέτουσες αρχές που είναι εγκατεστηµένες σε άλλο
κράτος µέλος και, προς τούτο, την αποσόβηση του κινδύνου να προτιµηθούν οι ηµεδαποί
υποψήφιοι κατά τη σύναψη συµβάσεως καθώς και τον αποκλεισµό του ενδεχοµένου, η δηµοσίου
δικαίου αναθέτουσα αρχή να καθορίζει τη στάση της µε βάση εκτιµήσεις µη οικονοµικής φύσεως. Η
εφαρµογή των λεπτοµερών διατάξεων των οδηγιών αυτών περιορίζεται ωστόσο σε ορισµένες υποθέσεις που
αφορούν κυρίως τη φάση της σύναψης των συµβάσεων.
Το καθεστώς που εφαρµόζεται στην επιλογή ενός εταίρου του ιδιωτικού τοµέα εξαρτάται κατ’ αρχάς από το
είδος της συµβατικής σχέσης του εταίρου µε τον αναθέτοντα οργανισµό. Σύµφωνα µε το παράγωγο
κοινοτικό δίκαιο, όλες οι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός
αναθέτοντος οργανισµού και ενός φορέα, στο βαθµό που έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση
εργασιών, την υλοποίηση ενός έργου ή την παροχή µιας υπηρεσίας, χαρακτηρίζονται "δηµόσιες
συµβάσεις" έργων ή υπηρεσιών.
Η έννοια της "παραχώρησης" ορίζεται ως µια σύµβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγµα
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωµα αυτό σε
συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής. Η εκτίµηση των στοιχείων των ορισµών αυτών, πρέπει να γίνεται κατά
τρόπο ώστε να µη διακυβεύεται η πρακτική αποτελεσµατικότητας της οδηγίας. Για παράδειγµα, ο τυπικός
χαρακτήρας που προσδίδεται στην έννοια της σύµβασης στο εθνικό δίκαιο δεν µπορεί να προβληθεί ως
επιχείρηµα για να στερήσει τις οδηγίες από την πρακτική τους αποτελεσµατικότητα.
Επίσης, η επαχθής αιτία της εν λόγω σύµβασης δεν σηµαίνει υποχρεωτικά την άµεση καταβολή ενός
τιµήµατος από τον εταίρο του δηµοσίου τοµέα, αλλά είναι δυνατόν να απορρέει από οποιαδήποτε άλλη
µορφή οικονοµικής αντιπαροχής έχει λάβει ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα.
Οι δηµόσιες συµβάσεις έργων ή υπηρεσιών που έχουν οριστεί ως συµβάσεις προτεραιότητας υπόκεινται στις
λεπτοµερείς διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών. Οι συµβάσεις παραχώρησης έργων και οι δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών που ορίζονται ως "µη προτεραιότητας" διέπονται από ορισµένες µόνο
διατάξεις του παράγωγου δικαίου.
Ορισµένες δραστηριότητες και ιδίως οι συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, διαφεύγουν από οποιοδήποτε
πλαίσιο παράγωγου δικαίου. Το ίδιο ισχύει εξάλλου και για οποιαδήποτε ανάθεση πραγµατοποιείται µέσω
µονοµερούς πράξης. Κατά συνέπεια το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού
τοµέα έχει αποτελέσει αντικείµενο κοινοτικού συντονισµού σε πολλά επίπεδα και διάφορους βαθµούς
έντασης, διατηρώντας, σε εθνικό επίπεδο, πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε
ανάθεση σε τρίτο διέπεται από ένα ελάχιστο κορµό αρχών που απορρέουν από τα άρθρα 43 έως 49 της
συνθήκης ΕΚ.
Όσον αφορά το φαινόµενο Σ∆ΙΤ, η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στον τοµέα του δικαίου των
δηµοσίων συµβάσεων. ∆ηµοσίευσε το 2000 ερµηνευτική ανακοίνωση σχετικά µε τις συµβάσεις
παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο, µε την οποία καθόρισε, βάσει των κανόνων και των αρχών
που απορρέουν από τη Συνθήκη και το εφαρµοστέο παράγωγο δίκαιο, το περίγραµµα της
έννοιας της σύµβασης παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τις υποχρεώσεις που
βαρύνουν τις δηµόσιες αρχές κατά την επιλογή των οικονοµικών φορέων, στους οποίους
ανατίθενται οι συµβάσεις παραχώρησης.
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Επιπλέον, οι νέες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (που έχουν παρουσιαστεί
συνοπτικά στην προηγούµενη ενότητα), αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και στην απλοποίηση του
κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου, καθιερώνουν µια καινοτόµο διαδικασία ανάθεσης, η οποία έχει σχεδιαστεί
ειδικά για να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της ανάθεσης "ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων" και κατά
συνέπεια ορισµένων µορφών Σ∆ΙΤ.
Η νέα αυτή διαδικασία, η οποία ονοµάζεται "ανταγωνιστικός διάλογος", και ήδη έχει αναφερθεί εκτενώς στην
προηγούµενη ενότητα, επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές να συζητούν µε τις υποψήφιες επιχειρήσεις µε σκοπό
τον προσδιορισµό λύσεων που θα µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Είναι γεγονός ότι πολλοί εκπρόσωποι ενδιαφεροµένων οµάδων θεωρούν ότι οι κοινοτικοί κανόνες που
εφαρµόζονται στην επιλογή των επιχειρήσεων που καλούνται να συνεργαστούν µε µια δηµόσια αρχή στο
πλαίσιο µιας Σ∆ΙΤ και ο αντίκτυπός τους στις συµβατικές σχέσεις που διέπουν την εκτέλεση της σύµπραξης,
δεν είναι αρκετά σαφείς και δεν είναι οµοιογενείς στα διάφορα κράτη µέλη.
Αυτή η κατάσταση µπορεί να δηµιουργήσει αβεβαιότητα για τους κοινοτικούς φορείς και κατά συνέπεια να
αποτελέσει πραγµατικό εµπόδιο στη δηµιουργία ή την επιτυχία των Σ∆ΙΤ, εις βάρος της χρηµατοδότησης
σηµαντικών σχεδίων υποδοµής και της ανάπτυξης δηµοσίων υπηρεσιών ποιότητας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα έγκρισης µιας πρότασης
οδηγίας µε σκοπό την οµοιογενή ρύθµιση του τοµέα των συµβάσεων παραχωρήσεως και των
άλλων µορφών Σ∆ΙΤ.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκτιµά επίσης ότι επιβάλλεται να υπάρξει µια νοµοθετική
πρωτοβουλία.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή είχε ανακοινώσει, στη στρατηγική της για την εσωτερική αγορά 2003-2006, ότι
θα δηµοσίευε µια Πράσινη Βίβλο σχετικά µε τις Σ∆ΙΤ και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και
των συµβάσεων παραχώρησης, µε σκοπό να δώσει το έναυσµα για µια συζήτηση σχετικά µε την εξεύρεση
του καλύτερου δυνατού τρόπου που θα εξασφαλίζει ότι οι Σ∆ΙΤ µπορούν να αναπτυχθούν µέσα σ’ ένα
πλαίσιο αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και νοµικής σαφήνειας.
Η δηµοσίευση µιας Πράσινης Βίβλου περιλαµβάνεται επίσης µεταξύ των ενεργειών που προβλέπονται στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη.
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12. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ Σ∆ΙΤ3
Α. Σύµπραξη καθαρά συµβατικού τύπου: πράξη ανάθεσης που χαρακτηρίζεται δηµόσια σύµβαση
Το καθεστώς που εφαρµόζεται στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων ή δηµοσίων συµβάσεων
υπηρεσιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συµβάσεις προτεραιότητας, απορρέει από τις διατάξεις των
κοινοτικών οδηγιών που ορίζουν τους λεπτοµερείς κανόνες, ιδίως όσον αφορά τα θέµατα δηµοσιότητας
και συµµετοχής. Όταν η δηµόσια αρχή είναι µια αναθέτουσα αρχή που ενεργεί στο πλαίσιο των κλασικών
οδηγιών, πρέπει κανονικά να εφαρµόσει ανοικτή ή κλειστή διαδικασία για την επιλογή του εταίρου του
ιδιωτικού τοµέα. Κατ’ εξαίρεση και υπό ορισµένες συνθήκες, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί ορισµένες
φορές η διαδικασία µε διαπραγµάτευση.
Όσον αφορά αυτό το ζήτηµα, η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι η παρέκκλιση που προβλέπεται από το
άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ και αφορά την εφαρµογή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση για
τη σύναψη της σύµβασης "όταν πρόκειται για έργα των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθµητοι παράγοντες
δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισµό των τιµών", έχει πολύ περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. Η
παρέκκλιση αυτή αφορά µόνο εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει a priori αβεβαιότητα σχετικά µε το
χαρακτήρα ή την έκταση των έργων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, αλλά δεν καλύπτει τις περιπτώσεις
στις οποίες η αβεβαιότητα προκύπτει από άλλες αιτίες, όπως είναι η δυσκολία προκαθορισµού της τιµής λόγω
της πολυπλοκότητας της νοµικής ή χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης που εφαρµόζεται.
Β. Σύµπραξη συµβατικού τύπου : πράξη ανάθεσης που χαρακτηρίζεται σύµβαση παραχώρησης
Λίγες είναι οι διατάξεις του παράγωγου δικαίου που συντονίζουν τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο. Σε ότι αφορά τις συµβάσεις παραχώρησης έργων, υπάρχουν µόνο
ορισµένες υποχρεώσεις δηµοσιότητας που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προηγούµενης
προκήρυξης διαγωνισµού για τους ενδιαφερόµενους φορείς, και µια υποχρέωση σχετικά µε την
ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων.
Ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγεται στη συνέχεια ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα επαφίεται στην ελεύθερη
επιλογή των αναθετόντων οργανισµών, οι οποίοι πρέπει ωστόσο στο πλαίσιο αυτό να διασφαλίσουν την
απόλυτη τήρηση των αρχών και των κανόνων που απορρέουν από τη Συνθήκη.
Το καθεστώς που εφαρµόζεται κατά τη σύναψη των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών καθορίζεται µόνο
αναφορικά προς τις αρχές που απορρέουν από τα άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης, ιδίως δε τις αρχές της
διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αµοιβαίας αναγνώρισης.
Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, το καθεστώς που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης είναι
δυνατόν να συνοψιστεί στις ακόλουθες υποχρεώσεις :
καθορισµός των κανόνων που εφαρµόζονται για την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα,
επαρκής δηµοσιότητα όσον αφορά την πρόθεση σύναψης σύµβασης παραχώρησης και τους κανόνες που
διέπουν την επιλογή, ώστε να υπάρχει έλεγχος της αµεροληψίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
πραγµατικός διαγωνισµός των φορέων οι οποίοι πιθανώς ενδιαφέρονται και/ή είναι σε θέση να
εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων,
τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης για όλους τους συµµετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, ανάθεση βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που δεν δηµιουργούν διακρίσεις.
Εποµένως, το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης προκύπτει
ουσιαστικά από υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν απαιτούν κανένα συντονισµό των νοµοθεσιών
των κρατών - µελών. Εξάλλου, και παρά το γεγονός ότι τα κράτη - µέλη έχουν την ελευθερία να το πράξουν,
ελάχιστες επέλεξαν να θεσπίσουν εθνική νοµοθεσία µε σκοπό να καθορίσουν γενικούς και λεπτοµερείς
κανόνες οι οποίοι να διέπουν τη σύναψη των συµβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών (η Ισπανία :
νόµος της 23ης Μαΐου 2003 για τις συµβάσεις παραχώρησης έργων, η Ιταλία : νόµος Merloni του 1994, όπως
τροποποιήθηκε και η Γαλλία : νόµος Sapin του 1993, διαθέτουν ωστόσο τέτοιου είδους νοµοθεσία).
Συνήθως οι κανόνες που εφαρµόζονται για επιλογή αναδόχου (παραχωρησιούχου) από τον
αναθέτοντα οργανισµό είναι τις περισσότερες φορές ανάλογοι µε την περίπτωση. Η κατάσταση
αυτή ενδέχεται να δηµιουργήσει πρόβληµα στους κοινοτικούς φορείς και η έλλειψη συντονισµού των
εθνικών νοµοθεσιών θα µπορούσε να αποτελέσει εµπόδιο σ’ ένα πραγµατικό κοινοτικό άνοιγµα των
διαδικασιών αυτών, ιδίως όταν οι διαδικασίες αυτές υλοποιούνται σε διακρατικό επίπεδο. Η ανασφάλεια
3
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δικαίου που συνδέεται µε την έλλειψη σαφών και συντονισµένων κανόνων θα µπορούσε επιπλέον να
οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των διαδικασιών αυτών. Υποστηρίζεται ότι οι στόχοι της εσωτερικής
αγοράς κινδυνεύουν να µην επιτευχθούν σε ορισµένες περιπτώσεις, λόγω έλλειψης ουσιαστικού
ανταγωνισµού στην αγορά.
Οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις αποσκοπούν όχι µόνο στη διασφάλιση της διαφάνειας των
διαδικασιών και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων, αλλά επιβάλλουν και τη
συµµετοχή ενός ελάχιστου αριθµού υποψηφίων στις διαδικασίες, είτε πρόκειται για ανοικτές,
κλειστές, µε διαπραγµάτευση ή µε ανταγωνιστικό διάλογο. Θα αξιολογηθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, εάν
η αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων αυτών επαρκεί ή εάν είναι αναγκαίο να ληφθούν άλλα µέτρα για
να εξασφαλιστεί ένα περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι στο πλαίσιο των
διαδικασιών επί παραβάσει, ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να καθοριστεί ευθύς εξαρχής εάν η σύµβαση που
αποτελεί το αντικείµενο της διαδικασίας είναι δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση παραχώρησης. Πράγµατι, για τις
συµβάσεις που χαρακτηρίζονται παραχωρήσεις κατά τη στιγµή της εκκίνησης της διαδικασίας, η κατανοµή
των κινδύνων και των οφελών µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας. Η ανωτέρω παραδοχή µπορεί να συµβεί, µετά τις διαπραγµατεύσεις αυτές και η
εν λόγω σύµβαση να χαρακτηριστεί "δηµόσια σύµβαση" τελικά. Αυτός ο επαναπροσδιορισµός θέτει συχνά
υπό αµφισβήτηση τη νοµιµότητα της διαδικασίας σύναψης που επιλέχτηκε από τον αναθέτοντα οργανισµό
και σύµφωνα µε τις απόψεις που έχουν εκφράσει τα ενδιαφερόµενα µέρη, η κατάσταση αυτή βαρύνει τις
διαδικασίες αυτές µε µια ανασφάλεια δικαίου, η οποία δυσχεραίνει την ανάπτυξή τους.
Υπάρχει διαβούλευση για την υποβολή νοµοθετικής πρότασης για το συντονισµό των διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων παραχώρησης στην ΕΕ. Αυτή η νέα νοµοθετική πράξη θα προστεθεί στα κείµενα
που ήδη υπάρχουν στον τοµέα της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και µε τον τρόπο αυτό, θα καθοριστεί
λεπτοµερώς το καθεστώς που θα διέπει τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης. Εξάλλου, πρέπει να εξεταστεί
αν υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν την υπαγωγή της σύναψης των συµβάσεων
παραχώρησης σε διαφορετικό καθεστώς από εκείνο που διέπει τη σύναψη άλλων Σ∆ΙΤ συµβατικού τύπου.
Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυµίζεται ότι το κριτήριο του δικαιώµατος εκµετάλλευσης και η
παρακολούθηση του, δηλαδή η µεταβίβαση των αστάθµητων κινδύνων που είναι συνυφασµένοι
µε την εκµετάλλευση, διακρίνουν τις δηµόσιες συµβάσεις από τις συµβάσεις παραχώρησης. Αν
διαπιστωθεί ότι στο πλαίσιο της σύναψης ορισµένων Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου υπάρχει συχνά
αβεβαιότητα δικαίου, που συνδέεται µε τη δυσχέρεια να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η κατανοµή των
κινδύνων εκµετάλλευσης µεταξύ των εταίρων, η Επιτροπή θα µπορούσε να µελετήσει το ενδεχόµενο να
υπαγάγει σε ενιαίο καθεστώς τη σύναψη όλων των Σ∆ΙΤ συµβατικού τύπου, είτε χαρακτηρίζονται δηµόσιες
συµβάσεις είτε συµβάσεις παραχώρησης.
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13. ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ Σ∆ΙΤ 4
Πρόσφατα αναπτύχθηκαν σε ορισµένα κράτη µέλη κάποιες πρακτικές οι οποίες τείνουν να παρέχουν στον
ιδιωτικό τοµέα τη δυνατότητα να αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για µια Σ∆ΙΤ. Στα συστήµατα αυτού του
είδους, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν λεπτοµερή πρόταση σχεδίου, κατά κανόνα
κατασκευής και διαχείρισης έργων υποδοµής, ενδεχοµένως κατόπιν προσκλήσεως της
διοίκησης.
Οι πρακτικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα να διερευνάται σε πρώιµο στάδιο η βούληση των οικονοµικών
φορέων να επενδύσουν σε ορισµένα σχέδια. Παροτρύνουν επίσης τους εν λόγω φορείς να αναπτύσσουν ή
να εφαρµόζουν ρηξικέλευθες τεχνικές λύσεις, προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του αναθέτοντος
οργανισµού.
Το γεγονός ότι ένα σχέδιο κοινής ωφέλειας πηγάζει από την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν
µεταβάλλει τη φύση των συµβάσεων που συνάπτονται µεταξύ των αναθετόντων οργανισµών και
των οικονοµικών φορέων. Αν οι συµβάσεις αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασίες που καλύπτονται από το
παράγωγο δίκαιο και αν συνάπτονται εξ επαχθούς αιτίας, πρέπει να χαρακτηρισθούν είτε δηµόσιες συµβάσεις
είτε συµβάσεις παραχώρησης και να τηρήσουν το ανάλογο καθεστώς σύναψης.
Κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο αυτό δεν έχουν
ως αποτέλεσµα να στερούν τους ευρωπαϊκούς οικονοµικούς φορείς από τα δικαιώµατα που τους παρέχει το
κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται
τουλάχιστον η πρόσβαση όλων των ευρωπαϊκών οικονοµικών φορέων στο εν λόγω είδος σχεδίων, ιδίως
µέσω της κατάλληλης δηµοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή σχεδίου.
Στη συνέχεια, αν η δηµόσια αρχή επιθυµεί να υλοποιήσει κάποιο από τα σχέδια που της υποβλήθηκαν, πρέπει
να οργανώσει διαγωνιστική διαδικασία µε τη συµµετοχή όλων των οικονοµικών φορέων που πιθανώς
ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του επιλεγέντος σχεδίου, παρέχοντας όλες τις εγγυήσεις αµερόληπτης
επιλογής. Για να παραµείνει το σύστηµα ελκυστικό, τα κράτη µέλη επιδίωξαν ορισµένες φορές να θεσπίσουν
κάποια κίνητρα για όσους αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. Χρησιµοποιήθηκε η δυνατότητα ανταµοιβής του
φορέα που εκπόνησε το σχέδιο, π.χ. αποζηµιώνοντάς τον για την πρωτοβουλία του εκτός της
µεταγενέστερης διαγωνιστικής διαδικασίας. Μελετάται η δυνατότητα χορήγησης ορισµένων
πλεονεκτηµάτων στον φορέα που ανέλαβε την πρωτοβουλία κατάρτισης του σχεδίου,
πλεονεκτηµάτων τα οποία θα µπορούσε ο φορέας να επικαλεστεί κατά τη διαγωνιστική
διαδικασία που έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση του σχεδίου. Οι λύσεις αυτές πρέπει να
µελετηθούν προσεκτικά, ούτως ώστε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται στο φορέα που
εκπόνησε το σχέδιο να µην παραβιάζουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων.
Α. Η φάση µετά την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα
Το παράγωγο δίκαιο που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης αφορά κυρίως τη
φάση ανάθεσης της σύµβασης. Αντίθετα, η φάση µετά την επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα δεν
καλύπτεται κατά κανόνα από το παράγωγο δίκαιο. Ωστόσο, οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της
διαφάνειας, που απορρέουν από τη Συνθήκη, δεν επιτρέπουν γενικά, µετά την επιλογή του εταίρου του
ιδιωτικού τοµέα, καµία παρέµβαση του εταίρου του δηµόσιου τοµέα, στο µέτρο που µια τέτοια παρέµβαση
θα ήταν δυνατόν να διακυβεύσει την ίση µεταχείριση µεταξύ των οικονοµικών φορέων (προσφερόντων). Ο
συχνά περίπλοκος χαρακτήρας των συµβάσεων αυτών, το χρονικό διάστηµα που µπορεί να µεσολαβήσει
ανάµεσα στην επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα και την υπογραφή της σύµβασης, η σχετικά µεγάλη
διάρκεια των σχεδίων και η συχνή προσφυγή σε µηχανισµούς υπεργολαβίας καθιστούν ενίοτε προβληµατική
την εφαρµογή κανόνων και αρχών.
Eξετάζονται δύο ζητήµατα: το συµβατικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ και η υπεργολαβία.
Β1. Το συµβατικό πλαίσιο του σχεδίου
Οι συµβατικές διατάξεις που διέπουν τη φάση της υλοποίησης της Σ∆ΙΤ ανήκουν στο εθνικό δίκαιο, ωστόσο
κατά την κατάρτιση των συµβατικών ρητρών πρέπει να τηρηθούν και οι σχετικοί κοινοτικοί κανόνες και ιδίως
οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Αυτό σηµαίνει, ειδικότερα, ότι τα έγγραφα του
διαγωνισµού πρέπει να περιγράφουν µε σαφήνεια τους όρους και τις λεπτοµέρειες εκτέλεσης
των συµβάσεων, ούτως ώστε οι διάφοροι υποψήφιοι να µπορούν να τους ερµηνεύσουν µε τον
ίδιο τρόπο και να τους λάβουν υπόψη τους στην κατάρτιση των προσφορών τους. Εξάλλου, όροι
4
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και λεπτοµέρειες εκτέλεσης έργων Σ∆ΙΤ δεν πρέπει να επιφέρουν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις ή να
εµποδίζουν αδικαιολόγητα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης.
Η επιτυχία µιας Σ∆ΙΤ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα του συµβατικού πλαισίου
του σχεδίου, καθώς και από τον όσο το δυνατόν ακριβέστερο και σαφέστερο καθορισµό των
στοιχείων που θα διέπουν την υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καίρια σηµασία η ακριβής
αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανοµή των κινδύνων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, ανάλογα
µε την ικανότητα του καθενός να αναλάβει τους κινδύνους αυτούς. Σηµαντική θεωρείται επίσης η πρόβλεψη
µηχανισµών που να καθιστούν δυνατή την τακτική αξιολόγηση της απόδοσης του αναδόχου της
Σ∆ΙΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει να αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισµού τα
στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση και την κατανοµή των κινδύνων, καθώς και την αξιολόγηση της
απόδοσης, ούτως ώστε οι υποψήφιοι να µπορούν να τα λάβουν υπόψη τους κατά την κατάρτιση των
προσφορών τους.
Εξάλλου, η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα θα αναλάβει την
εκµετάλλευση ενός έργου ή µιας υπηρεσίας πρέπει να καθορίζεται σε συνάρτηση µε την ανάγκη
εξασφάλισης της χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας ενός σχεδίου. Ειδικότερα, η διάρκεια της εταιρικής
σχέσης πρέπει να καθορίζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός
πέραν του ορίου που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της απόσβεσης των επενδύσεων και της εύλογης
«ανταµοιβής» των επενδυθέντων κεφαλαίων. Τυχόν υπερβολική διάρκεια είναι δυνατόν να προσβληθεί
είτε µε βάση τις αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά, είτε µε βάση τις περί ανταγωνισµού διατάξεις της
Συνθήκης. Οµοίως, η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει να αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισµού τα
στοιχεία που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό της διάρκειας, ούτως ώστε οι υποψήφιοι να µπορούν να
τα λάβουν υπόψη τους κατά την κατάρτιση των προσφορών τους.
Οι σχέσεις που συνδέουν τους εταίρους στο πλαίσιο µιας Σ∆ΙΤ, εφόσον αφορούν εργασίες που καλύπτουν
µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει να µπορούν να εξελίσσονται για να προσαρµόζονται στις αλλαγές του
µακροοικονοµικού ή του τεχνολογικού περιβάλλοντος, καθώς και στις ανάγκες του γενικού συµφέροντος.
Γενικά, το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εν λόγω εξελίξεις,
εφόσον αυτό γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να τηρούνται οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Τα έγγραφα του διαγωνισµού, που διαβιβάζονται στους προσφέροντες ή στους υποψηφίους
κατά τη διαδικασία επιλογής, µπορούν να προβλέπουν ρήτρες αυτόµατης αναπροσαρµογής,
όπως ρήτρες τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των τιµών ή να καθορίζουν τις συνθήκες υπό τις
οποίες θα είναι δυνατόν να γίνει αναθεώρηση των τιµών.
Μπορούν επίσης να προβλέπουν ρήτρες αναθεώρησης, στο µέτρο που οι ρήτρες αυτές καθορίζουν µε
ακρίβεια τις περιστάσεις και τους όρους υπό τους οποίους θα είναι δυνατόν να γίνουν αναπροσαρµογές στη
συµβατική σχέση. Ωστόσο, οι ρήτρες αυτές πρέπει να είναι πάντοτε επαρκώς σαφείς, ώστε οι οικονοµικοί
φορείς να µπορούν να τις ερµηνεύουν µε τον ίδιο τρόπο κατά τη φάση επιλογής του εταίρου.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διατηρούν το δικαίωµα να υποκαταστήσουν το
διαχειριστή του σχεδίου ή να ορίσουν νέο διαχειριστή, όταν οι χρηµατοοικονοµικές ροές τις οποίες
δηµιουργεί το σχέδιο µειώνονται κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο. Η εφαρµογή των ρητρών αυτών, που
ανήκουν στην κατηγορία των λεγοµένων ρητρών "step-in", µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή του
προερχόµενου από τον ιδιωτικό τοµέα εταίρου του αναθέτοντος οργανισµού χωρίς διαδικασία διαγωνισµού.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξεταστεί µε ιδιαίτερη προσοχή η συµβατότητα των εν λόγω πράξεων
µε το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης.
Γενικά, οι τροποποιήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης µιας Σ∆ΙΤ, όταν δεν προβλέπονται στα
συµβατικά έγγραφα, έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις ως αποτέλεσµα να διακυβεύεται η αρχή της ίσης
µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων. Οι τροποποιήσεις αυτού του είδους δεν επιτρέπονται παρά µόνον
όταν καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτου γεγονότος ή όταν δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας
τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας υγείας. Κάθε ουσιώδης τροποποίηση, που αφορά το ίδιο το
αντικείµενο της σύµβασης, πρέπει να εξοµοιώνεται µε τη σύναψη νέας σύµβασης και να
αποτελεί αντικείµενο νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.
Το παράγωγο δίκαιο διευκρινίζει τις εξαιρετικές καταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η απευθείας και άνευ
διαγωνισµού ανάθεση πρόσθετων έργων ή υπηρεσιών, που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικά προβλεπόµενο
σχέδιο ή στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να ερµηνεύονται συσταλτικά.
Παραδείγµατος χάριν, δεν αφορούν την επέκταση της διάρκειας µιας ήδη υφιστάµενης σύµβασης
παραχώρησης αυτοκινητοδρόµου, µε σκοπό να καλυφθούν οι δαπάνες των εργασιών που απαιτούνται για
την κατασκευή ενός νέου τµήµατος. Πράγµατι, η πρακτική που συνίσταται στη συγκέντρωση, στα χέρια ενός
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και µόνον παραχωρησιούχου, «κερδοφόρων» και «µη κερδοφόρων» δραστηριοτήτων δεν µπορεί να
οδηγήσει σε µια νέα κατάσταση στα πλαίσια της οποίας ανατίθεται στον υφιστάµενο παραχωρησιούχο µια
νέα δραστηριότητα χωρίς διαγωνισµό.
Β2. Η ανάθεση ορισµένων εργασιών σε υπεργολάβους
Όπως προκύπτει από την πείρα την οποία διαθέτει η Επιτροπή, η εφαρµογή των κανόνων περί
υπεργολαβίας δηµιουργεί ενίοτε αβεβαιότητες ή ερωτηµατικά στο πλαίσιο των Σ∆ΙΤ. Υπάρχει ο
ισχυρισµός ότι οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ της εταιρείας που εκπόνησε το σχέδιο, η οποία έγινε ανάδοχος
της δηµόσιας σύµβασης ή της σύµβασης παραχώρησης, και των µετόχων της εγείρουν ορισµένα νοµικά
ζητήµατα.
Σχετικά µε το θέµα αυτό η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι, όταν η εταιρεία που εκπόνησε το
σχέδιο έχει η ίδια την ιδιότητα του αναθέτοντος οργανισµού, πρέπει να συνάψει τις δηµόσιες
συµβάσεις της ή τις συµβάσεις παραχώρησής της µε διαδικασία διαγωνισµού, ανεξαρτήτως του
αν οι εν λόγω συµβάσεις συνάπτονται ή όχι µε τους δικούς της µετόχους.
Το αντίθετο µπορεί να συµβαίνει µόνον όταν οι εργασίες τις οποίες αναθέτει µια τέτοια εταιρεία στους
µετόχους της έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο διαδικασίας διαγωνισµού από τον εταίρο του δηµόσιου
τοµέα, πριν από τη σύσταση της εν λόγω εταιρείας. Αντίθετα, όταν η εταιρεία που εκπόνησε το σχέδιο δεν
έχει την ιδιότητα αναθέτοντος οργανισµού, είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη να συνάπτει συµβάσεις µε τρίτους,
είτε αυτοί είναι είτε δεν είναι οι δικοί της µέτοχοι. Κατ' εξαίρεση, όταν η εταιρεία που εκπόνησε το
σχέδιο είναι «παραχωρησιούχος έργων», ισχύουν ορισµένοι κανόνες δηµοσιότητας για τη
σύναψη συµβάσεων έργων που υπερβαίνουν το όριο των 5 εκ. ευρώ, µε εξαίρεση πάντως τις
συµβάσεις που συνάπτονται µε τις επιχειρήσεις που συγκροτούν κοινοπραξία για να
εξασφαλίσουν τη σύµβαση παραχώρησης ή τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους.
Οι εταίροι του ιδιωτικού τοµέα είναι κατ’ αρχήν ελεύθεροι να αναθέτουν σε υπεργολάβους µέρος ή και το
σύνολο µιας δηµόσιας σύµβασης ή µιας σύµβασης παραχώρησης. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι, στο πλαίσιο
της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, µπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους να προσδιορίσουν στην
προσφορά τους το ποσοστό της σύµβασης, το οποίο προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους.
Για τις συµβάσεις παραχώρησης έργων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5 εκ. ευρώ, ο αναθέτων οργανισµός
µπορεί, εξάλλου, να επιβάλει στον παραχωρησιούχο την υποχρέωση να αναθέσει σε τρίτους συµβάσεις που
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης παραχώρησης. Αντίθετα, δεν πρόκειται να εξεταστεί ειδικά η περίπτωση των προϋπαρχόντων
µικτών φορέων που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων ή συµβάσεων
παραχώρησης, διότι η περίπτωση αυτή δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα ζητήµατα από την άποψη του εφαρµοστέου
κοινοτικού δικαίου. Πράγµατι, ο δηµόσιος χαρακτήρας ενός φορέα που συµµετέχει σε διαγωνιστική
διαδικασία δεν συνεπάγεται καµία παρέκκλιση από τους κανόνες που πρέπει να εφαρµόζονται στο πλαίσιο της
σύναψης µιας δηµόσιας σύµβασης ή µιας σύµβασης παραχώρησης. Μόνο η περίπτωση κατά την οποία ο εν
λόγω φορέας πληροί τα χαρακτηριστικά "in house", κατά την έννοια της νοµολογίας Teckal του ∆ικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να µην εφαρµόσει τους συνήθεις κανόνες).
Η πράξη που συνίσταται στη δηµιουργία ενός φορέα µικτού κεφαλαίου δεν καλύπτεται αφ’ εαυτής από το
δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση
των κανόνων και των αρχών που απορρέουν από το εν λόγω δίκαιο (γενικές αρχές της Συνθήκης ή, σε
ορισµένες περιπτώσεις, διατάξεις των οδηγιών), όταν µια τέτοια πράξη συνοδεύεται από την ανάθεση
καθηκόντων µέσω πράξης, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί δηµόσια σύµβαση ή και σύµβαση παραχώρησης
οι αρχές του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης εφαρµόζονται και όταν η
ανάθεση ενός έργου γίνεται µε µονοµερή πράξη (µε νοµοθετική ή κανονιστική πράξη). Εποµένως, η επιλογή
ενός εταίρου του ιδιωτικού τοµέα ο οποίος θα κληθεί να εκτελέσει τέτοια καθήκοντα στο πλαίσιο
της λειτουργίας ενός µικτού φορέα δεν µπορεί να βασιστεί αποκλειστικά και µόνο στα κεφάλαια
που εισφέρει ή στην πείρα του, αλλά πρέπει επιπλέον να λαµβάνει υπόψη και τα χαρακτηριστικά
της προσφοράς του (η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη) σε σχέση µε τα
συγκεκριµένα προς εκτέλεση καθήκοντα.
Πράγµατι, αν δεν υπάρχουν σαφή και αντικειµενικά κριτήρια που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να
επιλέξει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η πράξη κεφαλαιακής συναλλαγής θα
µπορούσε να συνιστά παραβίαση του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη που συνίσταται στη δηµιουργία ενός τέτοιου φορέα δεν δηµιουργεί κατά κανόνα
προβλήµατα από την άποψη του εφαρµοστέου κοινοτικού δικαίου όταν αποτελεί τρόπο εκτέλεσης του
καθήκοντος που ανατέθηκε σε εταίρο του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο µιας σύµβασης. Ωστόσο, οι όροι
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σύστασης του φορέα πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένοι όταν διενεργείται ο διαγωνισµός για
τα καθήκοντα, τα οποία πρόκειται να ανατεθούν στον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι σε ορισµένα κράτη η εθνική νοµοθεσία επιτρέπει στους µικτούς φορείς, στους
οποίους η συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα συνίσταται στη συµµετοχή του αναθέτοντος οργανισµού, να
συµµετέχουν σε διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης ή σύµβασης παραχώρησης, ενώ οι εν λόγω φορείς
τελούν ακόµη υπό σύσταση. Στην υποθετική αυτή περίπτωση, ο φορέας θα συσταθεί οριστικά µόνο µετά την
ανάθεση της σύµβασης σ’ αυτόν.
Σε άλλα κράτη µέλη αναπτύχθηκε µια πρακτική, η οποία τείνει να συγχέει τη φάση της σύστασης του φορέα
µε τη φάση της ανάθεσης των καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντικείµενο της διαδικασίας την οποία
προκηρύσσει η αναθέτουσα αρχή είναι η δηµιουργία ενός µικτού φορέα στον οποίο ανατίθενται κάποια
καθήκοντα.
Οι µέθοδοι αυτές δε φαίνεται να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις από την άποψη των εφαρµοστέων
διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης (κατά το σχεδιασµό ή την οργάνωση
τέτοιων πράξεων, η δοκιµή που συνίσταται στην εφαρµογή των τυποποιηµένων εντύπων – τα οποία
περιλαµβάνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για µια σωστά συγκροτηµένη διαγωνιστική διαδικασία επιτρέπει
εξάλλου να κατανοηθεί το πόσο δύσκολο µπορεί να είναι να βρεθεί µια κατάλληλη "φόρµουλα" δηµοσιότητας
για την ανάθεση των καθηκόντων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του δικαίου περί δηµοσίων
συµβάσεων ή συµβάσεων παραχώρησης).
Στην πρώτη περίπτωση, ο πραγµατικός ανταγωνισµός κινδυνεύει να νοθευθεί από την προνοµιακή θέση στην
οποία περιέρχεται η υπό σύσταση εταιρεία και, κατά συνέπεια, ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα που συµµετέχει
σ' αυτήν. Στη δεύτερη περίπτωση, η ειδική διαδικασία επιλογής του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα δηµιουργεί
επίσης προβλήµατα. Ορισµένες δυσχέρειες σχετίζονται µε την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να
καθορίζουν, µε επαρκώς σαφή και ακριβή τρόπο, το αντικείµενο της δηµόσιας σύµβασης ή της παραχώρησης
στο πλαίσιο αυτό.
Σε αρκετές περιπτώσεις τα καθήκοντα που ανατίθενται στον εταιρικό φορέα δεν καθορίζονται µε
σαφήνεια και ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, εκφεύγουν ακόµη και από κάθε συµβατικό πλαίσιο.
Αυτό όχι µόνο δηµιουργεί προβλήµατα από την άποψη των αρχών της διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης, αλλά εγκυµονεί επίσης τον κίνδυνο να βλάψει τους στόχους γενικού συµφέροντος
τους οποίους επιδιώκει η δηµόσια αρχή. Μπορεί επίσης να διαπιστωθεί ότι η διάρκεια ζωής του φορέα
που δηµιουργείται δε συµπίπτει συνήθως µε τη διάρκεια της συναπτόµενης δηµόσιας σύµβασης ή σύµβασης
παραχώρησης, γεγονός που φαίνεται να οδηγεί στην ανανέωση του έργου που ανατίθεται στον εν λόγω
φορέα, χωρίς να λαµβάνει χώρα πραγµατική διαδικασία διαγωνισµού κατά την ανανέωση αυτή. Αποτέλεσµα
της κατάστασης αυτής είναι, µερικές φορές, να ανατίθενται στην πράξη καθήκοντα για αόριστη διάρκεια.
Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η από κοινού δηµιουργία τέτοιων φορέων δεν µπορεί να γίνει παρά
µόνο µε τήρηση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, γενικά, και της ελεύθερης
κυκλοφορίας των κεφαλαίων ειδικότερα. Έτσι, π.χ., οι δηµόσιες αρχές δεν πρέπει κανονικά να συνδυάζουν τη
θέση τους ως µετόχου ενός τέτοιου φορέα µε υπερβολικά προνόµια που δεν απορρέουν από την κανονική
εφαρµογή του εταιρικού δικαίου. Η συµµετοχή του αναθέτοντος οργανισµού στο µικτό φορέα, ο
οποίος γίνεται από κοινού ανάδοχος της σύµβασης, µετά τη διαδικασία επιλογής δεν δικαιολογεί
τη µη εφαρµογή του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης κατά την
επιλογή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα.
Πράγµατι, η εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης δεν
εξαρτάται από το δηµόσιο, ιδιωτικό ή µικτό χαρακτήρα του αντισυµβαλλοµένου του αναθέτοντος
οργανισµού. ∆ιαφορετική περίπτωση συντρέχει µόνον εάν, συγχρόνως, ο αναθέτων οργανισµός ασκεί επί του
εν λόγω προσώπου έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί επί των δικών του υπηρεσιών και αν το πρόσωπο
αυτό πραγµατοποιεί το ουσιώδες τµήµα της δραστηριότητάς του µε τον ή τους οργανισµούς που το
ελέγχουν. Μόνον οι φορείς που πληρούν σωρευτικά τις δύο αυτές προϋποθέσεις µπορούν να εξοµοιωθούν µε
φορείς 'in house' σε σχέση µε τον αναθέτοντα οργανισµό και να αναλάβουν την εκτέλεση καθηκόντων χωρίς
διαδικασία διαγωνισµού. Τέλος εάν ο µικτός φορέας έχει την ιδιότητα αναθέτοντος οργανισµού, η
ιδιότητα αυτή του επιβάλλει επίσης το σεβασµό του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και
συµβάσεων παραχώρησης, όταν αναθέτει στον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα την εκτέλεση
καθηκόντων, τα οποία δεν είχαν αποτελέσει αντικείµενο διαγωνισµού από την αναθέτουσα αρχή
πριν από τη σύσταση του µικτού φορέα. Πράγµατι, ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα δεν είναι δυνατόν να
εκµεταλλεύεται την προνοµιούχο θέση του µέσα στον µικτό φορέα για να αναλαµβάνει την εκτέλεση
ορισµένων καθηκόντων χωρίς να προηγηθεί διαγωνισµός.
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Απόκτηση του ελέγχου ενός δηµόσιου φορέα από έναν ιδιωτικό φορέα
∆εν πρέπει ακόµη να λησµονείται ότι το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων δεν εφαρµόζεται
καταρχήν στις πράξεις που αποτελούν απλές εισφορές κεφαλαίων από έναν κεφαλαιούχο σε µια επιχείρηση,
είτε αυτή ανήκει στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Οι πράξεις αυτές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων της Συνθήκης των σχετικών µε την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, πράγµα που
σηµαίνει ειδικότερα ότι τα εθνικά µέτρα που τις διέπουν δεν πρέπει να αποτελούν εµπόδια για τις επενδύσεις
που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη.
Αντίθετα οι διατάξεις που αφορούν την ελευθερία εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 43 της
Συνθήκης, πρέπει να εφαρµόζονται όταν µια δηµόσια αρχή αποφασίζει, µέσω πράξεως κεφαλαιακής
συναλλαγής, να εκχωρήσει σε τρίτον συµµετοχή που του επιτρέπει να ασκεί µια ορισµένη επιρροή επί
δηµοσίου φορέα, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα που υπάγονται κανονικά στην ευθύνη του κράτους.
Ειδικότερα, όταν οι δηµόσιες αρχές παρέχουν σε οικονοµικό φορέα µια κάποια επιρροή σε µια
επιχείρηση, στο πλαίσιο µιας πράξης εκχώρησης κεφαλαίου, και όταν η πράξη αυτή έχει ως
αποτέλεσµα να ανατίθενται στον εν λόγω οικονοµικό φορέα καθήκοντα που εµπίπτουν στο
αντίστοιχο πεδίο εφαρµογής του δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων, καθήκοντα τα οποία
ασκούνταν προηγουµένως, άµεσα ή έµµεσα, από τις δηµόσιες αρχές, οι διατάξεις σχετικά µε την
ελευθερία εγκατάστασης επιβάλλουν την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι κάθε υποψήφιος έχει ισότιµη πρόσβαση στην
άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες ασκούνταν προηγουµένως κατ΄ αποκλειστικότητα
από τις δηµόσιες αρχές.
Εξάλλου, η πρακτική συνιστά την εξασφάλιση ότι µια τέτοια πράξη κεφαλαιακής συναλλαγής δεν υποκρύπτει
στην πραγµατικότητα την ανάθεση σε εταίρο του ιδιωτικού τοµέα συµβάσεων που µπορούν να
χαρακτηριστούν ως δηµόσιες συµβάσεις ή και συµβάσεις παραχώρησης. Αυτό συµβαίνει ειδικότερα όταν,
πριν από την πράξη κεφαλαιακής συναλλαγής, ανατίθενται απευθείας και χωρίς διαγωνισµό στον εν λόγω
φορέα συγκεκριµένα καθήκοντα προκειµένου να καταστεί ελκυστική η πράξη κεφαλαιακής συναλλαγής.
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14. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ
Την 1 Μαΐου του 2004 η ΕΕ µεγάλωσε σε 25 κράτη µέλη δηµιουργώντας µια αγορά 452 εκ. ανθρώπων,
αγορά µεγαλύτερη από αυτή της Αµερικής. Βασικός στόχος της ΕΕ είναι να υιοθετεί την ανταγωνιστικότητα
και αυτό αναφέρθηκε στην Λισσαβόνα στην οποία τέθηκε ως στόχος η ΕΕ να γίνει η ποιο ανταγωνιστική
δυνατή οικονοµία του κόσµου µέχρι το 2010. Την ίδια στιγµή η ΕΕ προσπαθεί να µειώσει τις οικονοµικές και
κοινωνικές ανισότητες και να επιταχύνει τις διαδικασίες της σύγκλισης.
Η ικανότητα της ΕΕ να αναγνωρίσει τους στόχους της είναι συνδεδεµένη µε την ποιότητα και την ποσότητα
των ευρωπαϊκών υποδοµών και των δηµόσιων υπηρεσιών, αν και η θετική συµβολή των δηµόσιων
επενδύσεων έχει µειωθεί ως αποτέλεσµα των όχι και τόσο καλών δηµοσιοοικονοµικών της εκάστοτε χώρας.
Η µείωση αυτή αποτελεί και παράγοντα που ευθύνεται για τους αργούς ρυθµούς σύγκλισης, ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
Έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στον σηµαντικό ρόλο της ιδιωτικής χρηµατοδότησης (µε την µορφή
PPPs), η οποία θα συµβάλει ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της. Ο λόγος για αυτό το ενδιαφέρον είναι
ότι τα PPPs αποτελούν έναν τρόπο µε τον οποίο µεταφέρεται η τεχνογνωσία και η εµπειρία
διαχείρισης του ιδιωτικού τοµέα στις δηµόσιες υπηρεσίες µε τελικό στόχο την επίτευξη
ποιότητας σε χαµηλή τιµή (value for money).
Μέχρι σήµερα, ο αριθµός των επιτυχηµένων PPPs έργων στην Ευρώπη είναι αρκετά µικρός, σε σχέση µε τα
κλασσικά δηµόσια έργα. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως µη κατανόηση του όρου PPP και πως αυτός µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και στην διστακτικότητα αρκετών κυβερνήσεων να µπουν στην φιλοσοφία και στην πρακτική
αυτών των διαδικασιών.
Οι δηµόσιες ιδιωτικές partnerships (PPPs) έχουν εξελιχθεί στο Η. Βασίλειο περισσότερο από οπουδήποτε
στον κόσµο. Αφορούν νέες εγκαταστάσεις - υποδοµές σε σχολεία, νοσοκοµεία, σωφρονιστικά ιδρύµατα,
δρόµους κτλ. Απέδωσαν δε ουσιώδη οφέλη, αν και οι ίδιοι άνθρωποι που χάραξαν την στρατηγική που
ακολούθησε το Η. Βασίλεο συνεχίζουν να µαθαίνουν και να επενδύουν συνεχώς για το πως τα PPPs
µπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα του µοντέλου αυτού είναι η ρύθµιση τύπου PFI (το PFI προέρχεται
από τις λέξεις "Private Finance Initiative" και αποτελεί πρόγραµµα της βρετανικής κυβέρνησης
που επιτρέπει τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υποδοµών µέσω της προσφυγής σε ιδιωτική
χρηµατοδότηση).
Το ίδιο µοντέλο χρησιµοποιείται και σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ (∆ανία, Σουηδία, Ιρλανδία) µε σηµαντικές,
πολλές φορές, παραλλαγές (το µοντέλο PFI, για παράδειγµα, έδωσε την έµπνευση για την ανάπτυξη του
Betreibermodell στη Γερµανία). Στο µοντέλο αυτό η αµοιβή του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα δεν έχει τη
µορφή τελών που καταβάλλονται από τους χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας, αλλά τακτικών πληρωµών
που καταβάλλονται από το δηµόσιο τοµέα. Οι πληρωµές αυτές µπορεί να είναι σταθερές, αλλά µπορεί επίσης
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 (περίπτωση «εικονικών
διοδίων», που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο σχεδίων για αυτοκινητοδρόµους, ιδίως στο Ηνωµένο Βασίλειο,
στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στη Φινλανδία).
Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά το Η. Βασίλειο, από τον Νοέµβριο του 2002, 617 έργα υπογράφτηκαν να
γίνουν µε την µορφή PFI µε µια συνολική κεφαλαιακή άξια £56 bn. Αυτό το νούµερο διπλασιάσθηκε κατά το
2003 µε την υπογραφή συµβολαίου άξιας £28 bn για το µετρό του Λονδίνου. Από την ηµέρα έναρξης της η
πρωτοβουλία ιδιωτικής χρηµατοδότησης (PFI) :
Έχει φέρει σε πέρας πάνω από 650 έργα συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στα οποία
περιλαµβάνονται 45 νοσοκοµεία και πάνω από 200 σχολεία.
Εκτελεί αυτήν τη στιγµή 400 έργα.
Έχει προϋπολογισµό 48 δισεκατοµµύρια στερλίνες (60 δις €).
Έχει ένα πρόγραµµα υπό συνεχή κατάρτιση και υλοποίηση και έχει αρχίσει την εξαγωγή τεχνογνωσίας
µέσω της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες – µέλη της ΕΕ.
Το ετήσιο κεφαλαίο της ισοδυναµεί σε 12% περίπου του εθνικού προϋπολογισµού.
Το PFI στο Η. Βασίλειο χρησιµοποιείται σε ένα µεγάλο φάσµα κλάδων :
Ύδρευση – ∆ιαχείριση Όµβριων Απόβλητων : Η συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και η
τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε ανανέωσε σε µεγάλο βαθµό το υδρευτικό δίκτυο της χώρας. Το PFI
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παρέχει χρηµατοδότηση για µακροχρόνιες επενδύσεις και επιτρέπει τον εκσυγχρονισµό των ήδη
υπαρχόντων υποδοµών, µε την ίδια επιτυχία που παρέχει χρηµατοδότηση για την κατασκευή και
λειτουργία νέων υποδοµών ύδρευσης και συγκοµιδής αποβλήτων σε ένα πλαίσιο παραχώρησης. Έργα
που ολοκληρώθηκαν, στο Η. Βασίλειο στη διάρκεια των τελευταίων ετών, µε την µορφή PFI
συµπεριλαµβάνουν το Inverness Main Drainage / Fort William Sewerage Plant (£ 45 εκ).
Οδικό ∆ίκτυο : Το υπάρχον οδικό δίκτυο δεν ανταποκρίνεται πλέον στον αυξανόµενο αριθµό των
απαιτητικών χρηστών και µέχρι τώρα επιβάρυνε τον προϋπολογισµό της κυβέρνησης µε τις συντηρήσεις
και τις µελλοντικές επεκτάσεις αυτών. Οι ιδιωτικές εταιρίες ενθαρρύνονται πλέον να κατασκευάσουν, να
χρηµατοδοτήσουν, να λειτουργήσουν καινούργιους ή τους ήδη υπάρχοντες οδικούς άξονες µε την
µορφή παραχωρήσεων, πάντα υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης. Πρόσφατα PFI σχήµατα
περιλαµβάνουν τον Μ40 (ένα έργο βασισµένο στο µοντέλο DBFO προϋπολογισµού £ 65 εκ) και τον
Μ1/Α1 έργο προϋπολογισµού £ 214 εκ.
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο και Μετρό : Το PFI κατασκευάζει καινούργια Τραµ και Μετρό για την
πλειονότητα των µεγάλων πόλεων του Η. Βασιλείου µε µερικά ήδη να ολοκληρώνονται και άλλα να
βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση. Το Croydon Tramlink (£ 205 εκ) και το Μετρό στην Κεντρική Αγγλία
(Midlands) παραδόθηκαν στο κοινό µε µεγάλη επιτυχία.
Υγεία : Εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και δηµόσιες αρχές συνεργάζονται στο πλαίσιο των PPPs, όπου
µέσω τον παραχωρήσεων αυτών οι συνεργίες του ιδιωτικού τοµέα σχεδιάζουν, κατασκευάζουν η
ανακατασκευάζουν, χρηµατοδοτούν και συντηρούν νοσοκοµεία. Οι πληρωµές δεν γίνονται από τον
τελικό χρηστή της υποδοµής (π.χ. ασθενή), αλλά από την κυβέρνηση. Ο ιδιωτικός τοµέας οφείλει να
παρέχει µη κλινικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες καθαρισµού, σίτισης, ασφάλειας κλπ. Όµως η τωρινή
κυβέρνηση ενθαρρύνει τους ιδιώτες να αποκτήσουν σηµαντικότερο ρόλο στον τοµέα της υγείας και
εξετάζονται τρόποι µε τους οποίους βάσει ενός σχήµατος PPP θα µπορούν να προσφέρουν και κλινικές
υπηρεσίες. Παραδείγµατα νοσοκοµείων που έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του PFI προγράµµατος
συµπεριλαµβάνουν το Carlisle Cumberland Infirmary (£67 εκ) και το Greenwich Queen Elizabeth (£ 115
εκ).
Παιδεία : Και στον τοµέα αυτόν ιδιωτικές εταιρείες σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, χρηµατοδοτούν και
συντηρούν σχολεία και κολέγια. Αν, όπως και στον τοµέα της υγείας, οι ιδιώτες παρέχουν λειτουργικές
υπηρεσίες (καθαρισµό κτιρίων, ασφάλεια κλπ) η κυβέρνηση διερευνά κατά πόσο και µε ποιον τρόπο
µπορούν οι ιδιώτες να εµπλακούν περισσότερο π.χ. να παρέχουν υπηρεσίες management για καθηγητές
και δάσκαλους.
IT : Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρχαν αρκετά µεγάλα IT έργα τα οποία υλοποιήθηκαν
µε την µορφή PFI. Όµως σηµαντικό µέρος αυτών είτε δεν είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα όσο
αναφορά την απόδοση η ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισµό του έργου. Ο κλάδος IT
απέδειξε ότι είναι δύσκολος κλάδος για το PFI για διάφορους λόγους, όµως η ανάµειξη των ιδιωτών στο
πλαίσιο µιας PFI παραχώρησης είναι αναγκαία αν και µόνο αν οι εκάστοτε κυβερνήσεις θέλουν να
χρησιµοποιούν την τελευταία τεχνολογία σε hardware και software. Το Dudley Information Technology,
σχήµα για 104 σχολεία, προϋπολογισµού £30 εκ και το Logistics Information Services Agency για το
Υπουργείο Άµυνας, προϋπολογισµού £30 εκ, αποτελούν τα πιο πρόσφατα έργα που έγιναν στο πλαίσιο
του PFI.
Κυβερνητικά Κτίρια : Το PFI έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αναπαλαίωση, στον εκσυγχρονισµό και στην
συντήρηση κυβερνητικών κτιρίων και γραφείων. Συνεργίες ιδιωτικών εταιριών, µέσω του σχήµατος
χρηµατοδότησης PFI, παρείχαν στους δηµόσιους υπάλληλους ένα πιο ποιοτικό περιβάλλον εργασίας και
αυτό έγινε µακροπρόθεσµα, αφού µέσω του συµβολαίου η συντήρηση επιβάρυνε τον ιδιώτη (ΗΜ
Treasury Office in Whitehall, προϋπολογισµού £175 εκ).
Άµυνα : Το PFI έχει παίξει κεντρικό ρόλο στον αµυντικό τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας συνεργάσθηκε
άψογα µε το Υπουργείο Άµυνας του Ην. Βασιλείου και παραδόθηκαν έργα όπως το Defence Helicopter
Flying School (£118 εκ) και το Defence Fixed Telecommunication Service (£70 εκ).
Σωφρονιστικά Ιδρύµατα : Ο ιδιωτικός τοµέας έκανε και εδώ αισθητή την παρουσία του µε τον
σχεδιασµό, την κατασκευή, χρηµατοδότηση και την λειτουργία παλαιών και νέων φυλάκων. Το πλαίσιο
µέσα στο οποίο έγιναν αυτές οι παραχωρήσεις είχε µεγάλη επιτυχία και πολλές χώρες το χρησιµοποίησαν
αυτούσιο. Η φυλακή Agecroft (Forest Bank) και η Parc Bridgend είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα µε
προϋπολογισµούς £39 εκ και £88 εκ αντίστοιχα.
∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων και µετατροπή αυτών σε ενέργεια (Waste - to - Energy) : Οι
τοπικές αρχές έχουν επιτυχώς δηµιουργήσει PFI σχήµατα για ανακύκλωση απόβλητων και µετατροπής
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αυτών σε ενέργεια για τοπικές αγορές. Παραδείγµατα αποτελούν το Handford Waste – to - Energy Plant
και to Wolverhampton Waste – to - Energy Plant, προϋπολογισµού 43 και 27 εκατοµµυρίων λιρών
αντίστοιχα.
Αντίστοιχα παραδείγµατα υπάρχουν και σε άλλες χώρες της ΕΕ και κυρίως στην Σουηδία, στην ∆ανία και
στην Ιρλανδία. Η τελευταία µάλιστα συνεργάζεται στενά µε το Η. Βασίλειο στην προσπάθεια της να
αναπτύξει τεχνογνωσία και να προσαρµόσει τα δεδοµένα στην αγορά της. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι
ο ανωτέρω θεσµός δεν έχει εξελιχτεί χωρίς προβλήµατα, τα κυριότερα εκ των οποίων
εστιάζονται στο µεγάλο τελικό κόστος των έργων αυτών και στο ότι το δηµόσιο δεν έχει την
απαιτούµενη ενεργό συµµετοχή στην υλοποίηση αυτών των συµβάσεων. Τελευταία έχει αρχίσει να
διαµορφώνεται µια τάση στην ΕΕ, σε ότι αφορά την αυξηµένη σχετικά συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα σε
έργα που χαρακτηρίζονται από αυξηµένο κοινωνικό ενδιαφέρον και ειδικά αυτά που σχετίζονται µε το
περιβάλλον.
Αρκετά σχήµατα PPPs έχουν δοκιµαστεί στο παρελθόν µε µεγάλες διακυµάνσεις όσο αναφορά την επιτυχία
(success). Ο πλέον συνηθισµένος τρόπος είναι η αντιστοίχησή τους πάνω σε έναν οριζόντιο άξονα, όπου η
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά.
Κλασικοί Μέθοδοι Χρηµατοδότησης (Conventional procurement) : Είναι οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για δηµόσιες υποδοµές ή υπηρεσίες. Το παραδοσιακό ελληνικό
σύστηµα χρηµατοδότησης δηµόσιων έργων βασίζεται κυρίως στα εθνικά κονδύλια (φόροι, έσοδα από
εξαγωγές κλπ), τα οποία συµπληρώνονται από δάνεια από την ΕΕ, από ελληνικές η ξένες εµπορικές τράπεζες.
Τελευταία, ο δηµόσιος τοµέας αντιλαµβάνεται το υψηλό κόστος και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει κατά την
διαχείριση και συντήρηση των έργων υποδοµής (δρόµων, κτηρίων κτλ) και καταφεύγει σε διάφορα είδη
συµβολαίων διαχείρισης - συντήρησης για να βελτιώσει την αποδοτικότητα (efficiency) σε αυτόν τον τοµέα.
Οι κύριες επιλογές είναι οι ακόλουθες :
Συµβόλαια διαχείρισης και συντήρησης (Management & Maintenance Contracts)
Ποσοτικά βασισµένα συµβόλαια συντήρησης (Quantity –Based maintenance contracts)
Αυτού του είδους τα συµβόλαια έχουν εφαρµοστεί σε αρκετές χώρες µε µεγάλη επιτυχία και φαίνεται ότι
αποτελούν την πρώτη σκέψη για ένα PPP. Η αµοιβή του ανάδοχου βασίζεται στις τιµές της µονάδος ως αυτές
καθορίζονται από το συµβόλαιο και στις ποσότητες αναλόγως µε την περιοχή. Οι εργασίες σχεδιασµού
(design works) καθορίζονται από κάποιον σύµβουλο και ένας σύµβουλος επίβλεψης (supervisor) βοηθά το
τµήµα χρηµατοδοτήσεων όσο αφορά τη ποιότητα και την ποσότητα των εργασιών που γίνονται. Η σύγχρονη
τάση είναι να συµπεριληφθεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων συντήρησης που απαιτείται για ένα κοµµάτι
υποδοµής (η για ένα τµήµα αυτής) µε απώτερο σκοπό να διευκολυνθεί η διοίκηση και να επιτευχθούν
οικονοµίες κλίµακας. Αυτές αναφέρονται ως ακέραιες συµβάσεις παραχώρησης (integral maintenance
contracts) δεδοµένου ότι καλύπτουν ποικίλες υπηρεσίες συντήρησης λειτουργίας και διοίκησης.
Συµβάσεις συντήρησης βάσει απόδοσης (Performance - based maintenance contacts) :
Προέρχονται από τον προηγούµενο τύπο συµβολαίου µε µετατόπιση των ευθυνών από τη διοίκηση
(δραστηριότητες - πόροι συντήρησης) σε ορισµένους όρους απόδοσης που εκτιµούνται από τους χρήστες
της υποδοµής. Χαρακτηριστικά αφήνουν τον ανάδοχο (contractor) µε περισσότερη αυτονοµία στο σχέδιο και
στην οργάνωση των εργασιών. Η ανταµοιβή είναι βασισµένη σε µια προκαθορισµένη αµοιβή (fee), η οποία
αναφέρεται στο συµβόλαιο και συνδέεται άµεσα µε τους δείκτες απόδοσης.
Management Contracts (Συµβάσεις διοίκησης) : Η σύµβαση αυτή περιγράφει µια ρύθµιση
(arrangement) εις την οποία διάφοροι τύποι στόχων (tasks) περνάνε στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ συνήθως
εκτελούνται από κάποια δηµόσια αρχή, σχετική µε την οργάνωση της διαδικασίας συντήρησης των
υποδοµών. Συνήθως οι απαιτήσεις ως προς τον ιδιώτη (ιδιωτική εταιρεία) είναι να ανταποκριθεί στις
καθηµερινές απαιτήσεις συντήρησης των υποδοµών (εργολαβία) εξ ονόµατος του δηµόσιου τοµέα. Αυτού
του είδους οι συµβάσεις µπορούν επίσης (η µόνο) να εστιάσουν στην διαχείριση λειτουργίας (operation
management). Σε αυτή την περίπτωση οι στόχοι που αναθέτονται στον ιδιωτικό τοµέα για παράδειγµα σε
έναν δρόµο, είναι η µέτρηση και ο υπολογισµός της κυκλοφορίας, η παροχή πληροφοριών, η διαχείριση της
κυκλοφορίας, η είσπραξη των διοδίων και η συντήρηση του τµήµατος του οδικού δικτύου.
Concessions (Παραχωρήσεις) : Είναι η συµφωνία (συµβόλαιο) εις την οποία ένας δηµόσιος φορέας, που
είναι και ιδιοκτήτης της υποδοµής, παραχωρεί στον ιδιωτικό φορέα (concessionaire) την ευθύνη για την
παροχή και την συντήρηση ενός συγκεκριµένου επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες της υποδοµής, µε
αντάλλαγµα το δικαίωµα να συλλέξει εισόδηµα (revenues) από τους χρήστες. Οι παραχωρήσεις µπορούν να
πάρουν τις ακόλουθες µορφές :
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Παραχωρήσεις λειτουργίας και συντήρησης (Operational and maintenance concessions) : Ο
κύριος στόχος του δηµόσιου, µέσα από αυτά τα συµβόλαια, είναι ο ιδιωτικός τοµέας να διατηρήσει και να
λειτουργήσει (operate and maintain) µια υπάρχουσα υποδοµή και εποµένως η πολιτεία πρέπει να
παραχωρεί την δυνατότητα στον ιδιώτη να χρεώνει τους χρήστες της υποδοµής, ώστε να µπορεί να
χρηµατοδοτήσει την συντήρηση και την λειτουργία της υποδοµής. Τέτοιου είδους παραχώρηση
µετατοπίζει το χρηµατικό βάρος που απαιτείται στον χρήστη της υποδοµής και ταυτόχρονα αυξάνεται η
αποδοτικότητα στο έργο. Εκτός από τα έµφυτα ζητήµατα σε µια παραχώρηση, µια παραχώρηση
λειτουργίας και συντήρησης είναι παρόµοια, σε σκοπό και σε προσέγγιση, µε µια τυπική συµφωνία για
συντήρηση και λειτουργία µεταξύ ιδιωτικών συµβαλλόµενων µερών στο πλαίσιο µιας συµφωνίας BOT.
BOT Παραχωρήσεις : Σε ένα BOT συµβόλαιο η ευθύνη του ιδιώτη δεν περιορίζεται µόνο στην
λειτουργία και την συντήρηση της υποδοµής αλλά περιλαµβάνει µια αρχική κατασκευή (Built),
αναβάθµιση κάποιας υπάρχουσας ή αποκατάσταση κάποιου τµήµατος της αρχικής. Για αυτήν την µορφή
παραχωρήσεων απαιτούνται ογκώδεις επενδύσεις και µεγάλη κινητοποίηση ιδιωτικών πηγών
χρηµατοδότησης, οι οποίοι αποπληρώνονται από τα έσοδα που αποκοµίζονται από τους χρήστες της
υποδοµής (διόδια, τέλη, φόροι). Το BOT (κατασκευή – λειτουργία – µεταφορά) χαρακτηρίζεται από την
ευθύνη του ιδιωτικού τοµέα κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας της υποδοµής µέχρι
την παράδοση (µεταφορά) αυτής στο δηµόσιο στο τέλος της συµφωνηµένης περιόδου. Η αρχική
ογκώδης επένδυση που απαιτείται από τον ιδιωτικό τοµέα και η επακόλουθη, µεγάλη χρονικά, περίοδος
παραχώρησης της υποδοµής κάνουν την διανοµή του ρίσκου (κίνδυνου) µεταξύ των συµβαλλόµενων
µερών ένα βασικό στοιχείο επιτυχίας σε τέτοιου είδους παραχωρήσεις. Πολλές παραλλαγές σε αυτόν τον
τρόπο παραχώρησης έχουν εφαρµοστεί όπως BOOT, BOO, BOLT, BTO, κλπ (οι βασικές µέθοδοι και
σχετικά παραδείγµατα έχουν αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο).
Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηµατοδότησης - PFI (Private finance Initiative) : Πρόγραµµα µηχανισµός που τρέχει η Βρετανική Κυβέρνηση, το οποίο αποσκοπεί στην προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων σε δηµόσια έργα υποδοµής και υπηρεσιών. Ο µηχανισµός αυτός κυρίως εστιάζει στο µοντέλο
DBFO (Design – Build – Operate - Finance), στο οποίο ο ιδιώτης (ανάδοχος) αναλαµβάνει την σχεδίαση,
την κατασκευή και το µάνατζµεντ της υποδοµής και των υπηρεσιών αυτής. Η χρηµατοδότηση κυρίως
προέρχεται από τις δηµόσιες αρχές και είναι ανάλογη της φύσης της υποδοµής η της υπηρεσίας.
Κοινοπραξία - Joint Ventures : Μια κοινοπραξία είναι µια οντότητα που διαµορφώνεται από δυο ή και
περισσότερες επιχειρήσεις που θέλουν να ακολουθήσουν έναν συγκεκριµένο σκοπό για µια καθορισµένη
χρονική περίοδο. Μια συνεργασία (partnership) διαφέρει από µια κοινοπραξία καθώς η πρώτη λειτουργεί
κατά τρόπο αόριστο και ο σκοπός της µπορεί να αλλάξει. Μια κοινοπραξία µπορεί να αποτελείται από το
δηµόσιο, από ιδιωτικές εταιρίες, οποιεσδήποτε συνεργασίες επιχειρηµατιών ή οποιονδήποτε συνδυασµό.
Τέτοιες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν δυο ή και περισσότερους τοµείς εµπειρίας σε µια ενιαία προσπάθεια,
προκείµενου να κεφαλαιοποιήσουν σε εκείνη την συνδυασµένη πείρα για ένα καθορισµένο χρονικό
διάστηµα.
Ιδιωτικοποίηση (Privatization) ή Μερική Ιδιωτικοποίηση (Partial Privatization) : Ένας πολύ
ευρύς όρος, η ιδιωτικοποίηση, είναι η µεταφορά των προτερηµάτων ή της παροχής υπηρεσιών από την
κυβέρνηση στον ιδιωτικό τοµέα. Η ιδιωτικοποίηση τρέχει σε ένα ευρύ φάσµα, αφήνοντας µερικές φορές
πολύ λίγη κυβερνητική συµµετοχή, και άλλες φορές δηµιουργώντας συνεργασίες µεταξύ πολιτείας και
ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών, όπου η πρώτη παραµένει ο κυρίαρχος φορέας (partial). Με την
καθαρότερη µορφή του, ο όρος αναφέρεται στη µετατόπιση της παραγωγής ενός αγαθού ή της παροχής
υπηρεσίας από την κυβέρνηση στον ιδιωτικό τοµέα, συχνά µε την πώληση των κρατικών προνοµίων.
Συµπερασµατικά :
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για PPPs, αλλά µέχρι σήµερα δεν υπάρχει αρκετή εµπειρία µε
εξαίρεση το Η. Βασίλειο που ανέπτυξε συγκεκριµένο µοντέλο. Η πρόοδος των PPPs στις χώρες της ΕΕ
έχει να κάνει µε το ενδιαφέρον σε αυτά και µε την πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις. Κάποιες χώρες
έχουν χρησιµοποιήσει την µορφή χρηµατοδότησης PPP και έχουν εξελίξει πιλοτικά έργα, αλλά µε
περιορισµένα αποτελέσµατα σε αριθµό έργων και χρηµατοδοτήσεις. Άλλες χώρες που πρόσφατα
αποδέχτηκαν αυτήν την µορφή χρηµατοδότησης έργων υποδοµής και υπηρεσιών ως την ποιο κατάλληλη
έχουν είδη προχωρήσει στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το πλαίσιο για
την υλοποίηση των PPPs είναι γενικά ελεύθερο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η ΕΕ εξετάζει το θέµα σε σχέση µε τις παραδοσιακές µορφές ανάθεσης έργων και προµήθειας υπηρεσιών
και η Eurostat πρόσφατα αποφάνθει για την µη προσµέτρηση των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνει ένα κράτος µέλος από PPP στο δηµόσιο χρέος : STAT/04/18/11-2-2004, όπου
διευκρινίζεται η λογιστική αντιµετώπιση στους εθνικούς λογαριασµούς έργων PPP,
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ορίζοντας ότι στοιχεία ενεργητικού, που συνδέονται µε PPP ταξινοµούνται ως µη δηµόσια
στοιχεία ενεργητικού όταν ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον κίνδυνο της κατασκευής
και ένα τουλάχιστο από τους κίνδυνους : της διαθεσιµότητας ή της ζήτησης.
Οι συµβάσεις PPP είναι σύνθετα σχήµατα µε µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις και αποτελούν
ελεγχόµενες ιδιωτικοποιήσεις τοµέων της οικονοµίας που παραδοσιακά άνηκαν στο δηµόσιο.
Σε όλες τις χώρες όπου έγινε προσπάθεια εφαρµογής τους, αντιµετωπίζονται πολλά πολιτικά, θεσµικά,
επιχειρηµατικά και άλλα προβλήµατα, τα οποία είτε αντιµετωπίζονται επαρκώς (Αγγλία, Σουηδία, ∆ανία,
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία) είτε δεν υπάρχει εκτεταµένη χρήση του θεσµού (Ελλάδα, Γερµανία, Γαλλία).
Η διεθνής εµπειρία εκφράζεται κυρίως µέσα από µελέτες και αποτιµήσεις διεθνών οικονοµικών
οργανισµών, όπως για παράδειγµα τη ∆ιεθνή Τράπεζα (βασιζόµενη κυρίως σε στοιχεία και περιπτώσεις
δηµιουργίας υποδοµών σε αναπτυσσόµενες η και υποανάπτυκτες χώρες µέσω των PPPs) και από
συγκεκριµένες εµπειρίες ανεπτυγµένων χωρών σε κατηγόριες έργων που προωθήθηκαν µε
αυτοχρηµατοδότηση. Οι απόψεις των διεθνών οργανισµών, έστω και αν προκύπτουν από πολλές χώρες
µε διαφορετικά οικονοµικά µεγέθη, έχουν σηµασία, καθώς αναφέρονται σε παράγοντες που επηρεάζουν
την επιτυχία η την αποτυχία των συµπράξεων µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Κύριο
ζήτηµα αποτελεί ο προσδιορισµός βασικών θεµάτων και κατευθύνσεις αντιµετώπισης όπως :
αποζηµιώσεις αναδόχου, τοµείς εφαρµογής, εγγυήσεις του δηµοσίου, κλπ. Σε ορισµένες χώρες
υπάρχει σαφές νοµοθετικό πλαίσιο για έργα PPPs, ενώ σε κάποιες άλλες και κυρίως για να ξεπεραστούν
νοµικά και αλλά θέµατα ψηφίζονται αυτόµατες ρυθµίσεις µε ειδικούς νόµους, κάτι το οποίο δηµιουργεί
πρόβληµα όσο αναφορά την προσέλκυση ιδιωτών στα έργα αυτά, αφού η µη ύπαρξη ενός τέτοιου
πλαισίου δηµιουργεί ένα αίσθηµα ανασφάλειας.
Στο Η. Βασίλειο, αν και τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τοµέας έχει σχετικά αξιόλογη συµµετοχή σε
υποδοµές και υπηρεσίες και υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα µεταβίβασης δηµόσιων επιχειρήσεων και
οργανισµών σε ιδιώτες (σιδηρόδροµοι, αεροδρόµια κλπ), η εµπλοκή των ιδιωτών σε οδικά έργα και έργα
IT, κυρίως µέσω συµβάσεων παραχώρησης, συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι στα
µεν οδικά έργα απαιτούνται ογκώδεις επενδύσεις, ενώ στα έργα IT η εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργεί
προβλήµατα στη διαχείριση κινδύνων ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς.
Παρατηρούµε ότι την τελευταία δεκαετία οι δηµόσιες – ιδιωτικές συνεργασίες (PPPs) γίνονται µέσον
ανάπτυξης δηµόσιων υποδοµών και υπηρεσιών και κατασκευής νέων. Με τα δηµόσια ταµεία σε πίεση, οι
συνεργασίες της µορφής PPP επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να προωθήσουν τα ιδιωτικά κεφαλαία (private
finance) και την πείρα - τεχνογνωσία των ιδιωτών στις µέχρι σήµερα προβληµατικές δηµόσιες υποδοµές
και υπηρεσίες.
Από τα πρώτα PPP έργα, στο τέλος του 1980 µέχρι και τις αρχές του 2000, το Η. Βασίλειο έχει καταφέρει
να λύσει προβλήµατα που αφορούν την νοµοθεσία και τις διαδικασίες των έργων αυτών και να γίνει
πρωτοπόρος (market leader) στην αγορά αυτή, κυρίως λόγω της τεραστίας εµπειρίας. Το Η. Βασίλειο
είναι πρόθυµο να εξάγει αυτήν την τεχνογνωσία και να εκπαιδεύσει – σύµφωνα µε το Κυβερνητικό
Γραφείο Εµπορίου (Office of Government Commerce / OGC ) – χώρες όπως την Αυστραλία, την Ιαπωνία,
την Γερµανία την Πολωνία κλπ. Ωστόσο, δεν στηρίχτηκε µόνο στην εµπειρία του, αφού κύρια πηγή
έµπνευσης αποτέλεσε κυρίως η αγορά της Αµερικής που διέπεται από ένα ανοιχτό επιχειρηµατικό πνεύµα
(και νοµοθετικό) ως προς την εισαγωγή της καινοτοµίας του ιδιωτικού τοµέα στις δηµόσιες υποδοµές και
υπηρεσίες. Εξετάζοντας την παγκόσµια αγορά των PPPs διαπιστώνουµε ότι στις περισσότερες χώρες,
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, ο θεσµός των συµπράξεων δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)
βρίσκεται υπό διαµόρφωση.
Οι µέχρι τώρα προσπάθειες προώθησης και σύναψης Σ∆ΙΤ που έγιναν στην χώρα µας αντιµετώπισαν πολλά
προβλήµατα και δυσκολίες και σε αρκετές περιπτώσεις µαταιώθηκε η υλοποίηση των έργων. Το Ολυµπιακό
Χωριό, το οποίο τελικά κατασκευάστηκε µε κλασικές εργολαβίες δηµόσιων έργων, οι διαδικασίες
ανάδειξης αναδόχων Σ∆ΙΤ για τις µαρίνες Σύρου, Μύκονου κλπ, οι οποίες διακόπηκαν και
εκκρεµούν, το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Λαύριο και
πολλά αλλά αποτελούν µη επιτυχείς περιπτώσεις εφαρµογής του θεσµού των Σ∆ΙΤ στον
Ελλαδικό χώρο. Η Ελλάδα σαν µέλος της ΕΕ οφείλει να συµβάλει στους στόχους που τέθηκαν στο Συνέδριο
της Λισσαβόνας και να αναζητήσει κεφάλαια για την κατασκευή αυτών. Η πίεση που ασκείται από την ΕΕ για
µείωση των φορών και των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων µαζί µε τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες για
δηµόσια χρηµατοδότηση των συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής (υγείας, πρόνοιας και παιδείας) και γενικά
δαπανών χαρακτηριζόµενων ως καταναλωτικών τείνει να περιορίσει τους δηµόσιους πόρους και να στρέφει
την ζήτηση προς την ιδιωτική χρηµατοδότηση.
58
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΕΕ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΘΗΝΑ, 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ Σ.∆.Ι.Τ. / Ι. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παρατηρείται µείωση της ζήτησης κλασσικών δηµόσιων έργων και ταχεία προσέγγιση του θεσµού των Σ∆ΙΤ
για την κάλυψη βασικών υποδοµών (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί, αναπλάσεις αστικών
συγκροτηµάτων, κλπ) που είτε βρίσκονται σε στάδιο µερικής περάτωσης, είτε σε στάδιο ωρίµανσης µελετών,
είτε στο στάδιο της λειτουργίας τους.
Τα λεγόµενα ανταποδοτικά έργα, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, θα αποτελέσουν το 60% της ζήτησης
κατασκευαστικών υπηρεσιών δεδοµένου του ότι ειδικά στην περιφέρεια το επίπεδο των βασικών υποδοµών
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η κατεύθυνση των έργων αυτών από την κλασική τους µορφή της δηµόσιας
χρηµατοδότησης, στην άντληση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα και στην µακρόχρονη αποπληρωµή τους,
απαιτούν την συστηµατική τους προσέγγιση τόσο από τον δηµόσιο τοµέα, όσο και από τον ιδιωτικό.
Τα λεγόµενα έργα υψηλής προστιθέµενης αξίας, αφορούν την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και την διενέργεια επενδύσεων που αφορούν την διαχείριση
και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος (επεξεργασία απορριµµάτων και παραγωγή ενέργειας και
τηλεθέρµανσης και άλλες συναφείς δραστηριότητες ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες της χώρας). Τα έργα
αυτά έχουν εντελώς διαφορετική επιχειρηµατική προσέγγιση, σε σχέση µε τα ανταποδοτικά έργα, και
χρήζουν διαφορετικής µεθοδολογικής προσέγγισης και προετοιµασίας. Οι Σ∆ΙΤ µπορούν να χωριστούν σε δύο
βασικές κατηγορίες :
Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η σύµπραξη µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
βασίζεται σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς, και
Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου, στις οποίες υπάρχει συνεργασία µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός άλλου φορέα ή εισόδου του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα.
Ο όρος Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου αναφέρεται στις συµπράξεις που βασίζονται σε αποκλειστικά
συµβατικούς δεσµούς µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και καλύπτει τις διάφορες
ρυθµίσεις µε τις οποίες ανατίθενται ένα ή περισσότερα καθήκοντα µικρότερης ή µεγαλύτερης σπουδαιότητας
στον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα, καθήκοντα στα οποία είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται ο σχεδιασµός, η
χρηµατοδότηση, η υλοποίηση, η ανακαίνιση ή η εκµετάλλευση ενός έργου ή και µιας υπηρεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα πιο γνωστά µοντέλα, το οποίο συχνά ονοµάζεται "µοντέλο παραχώρησης",
χαρακτηρίζεται από την άµεση σχέση που υπάρχει µεταξύ του εταίρου του ιδιωτικού τοµέα και του τελικού
χρήστη. Αναλυτικότερα, ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα παρέχει µια συγκεκριµένη και σαφώς προσδιορισµένη
υπηρεσία στο κοινό, αλλά υπό τον έλεγχο τού εταίρου του δηµοσίου τοµέα. Χαρακτηρίζεται επίσης από τον
τρόπο αµοιβής του αντισυµβαλλοµένου (παραχωρησιούχου), που αποτελείται από τέλη που επιβάλλονται
στους χρήστες της υπηρεσίας και συµπληρώνεται, ανάλογα µε τον τύπο του εφαρµοζόµενου Σ∆ΙΤ, από
επιδοτήσεις εκ µέρους των δηµοσίων αρχών.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι Σ∆ΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, οι πλέον διαδεδοµένοι των οποίων είναι οι εξής :
Μέθοδος Β.Ο.Τ. (Build / Operate / Transfer) και η µέθοδος B.O.O.T. (Build / Own / Operate
/ Transfer): Ο ιδιώτης κατασκευάζει ένα έργο µε βάση τις προδιαγραφές που έχει συµφωνήσει µε το
δηµόσιο. Λειτουργεί το έργο που ανήκει, είτε στο δηµόσιο (Β.Ο.Τ.), είτε στον ιδιώτη (Β.Ο.Ο.Τ.) για ένα
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια, µε την λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης,
µεταβιβάζει τη λειτουργία του ή και την ιδιοκτησία στο δηµόσιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιώτης
είναι υπεύθυνος για τµήµα ή για το σύνολο της χρηµατοδότησης του έργου, συνεπώς και η περίοδος
εκµετάλλευσης πρέπει να είναι επαρκής, προκειµένου ο ιδιώτης µέσω των τελών χρήσης του έργου να
επιτύχει µια ελάχιστη απόδοση επί του κεφαλαίου που επένδυσε. Στο τέλος της προκαθορισµένης
περιόδου εκµετάλλευσης του έργου από τον ιδιώτη το δηµόσιο µπορεί να αναλάβει τη λειτουργία του
έργου ή να την αναθέσει εκ νέου στον ιδιώτη που το κατασκεύασε ή και σε τρίτο. Για παράδειγµα, αυτής
της µορφής της Σύµπραξης είναι τα Parking που έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν σε ελληνικές
πόλεις.
Μέθοδος D.B.F.O. (Design – Build – Finance – Operate): Ο ιδιώτης σχεδιάζει, κατασκευάζει,
χρηµατοδοτεί και λειτουργεί µια υποδοµή – έργο και το δηµόσιο αγοράζει τις υπηρεσίες που προέρχονται
από το έργο αυτό, αποκτώντας το δικαίωµα χρήσης του έργου για µια συµβατική περίοδο. Η µέθοδος
βρίσκει εφαρµογή στο εξωτερικό κυρίως στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δηµοτικών κτιρίων
(σχολεία, δηµοτικά κτίρια, βιβλιοθήκες), στην διαχείριση απορριµµάτων, σε υποδοµές αποχέτευσης –
βιολογικών, κλπ. Το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από την κατασκευή στην παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών, ενώ η καταβολή αµοιβής εκ µέρους του δηµοσίου βασίζεται στην αποδοτικότητα του
ιδιωτικού τοµέα σε συµφωνηµένα επίπεδα παροχής ορισµένων υπηρεσιών. Η µέθοδος αυτή
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χρησιµοποιείται σε συµβάσεις υποδοµών και ανάπτυξης παγίων του δηµόσιου τοµέα, όταν οι
δυνατότητες παράπλευρης εκµετάλλευσης είναι άγνωστες και πιθανά περιορισµένες, ενώ παράλληλα
απαιτείται εξειδίκευση και διοικητική εµπειρία που το δηµόσιο δεν διαθέτει. Για παράδειγµα ένας τοµέας
όπου είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί αυτή η µέθοδος στη χώρα µας είναι ο τοµέας επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων. Τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία ενός βιολογικού σταθµού
επεξεργασίας λυµάτων θα µπορούσε να αναλάβει ένας ιδιωτικός φορέας στον οποίο στη συνέχεια το
δηµόσιο θα καταβάλει αµοιβή ανάλογα µε την ποσότητα των λυµάτων που δέχεται και την ποιότητα της
επεξεργασίας που αυτά θα υφίστανται.
Μέθοδος Β.Ο.Ο. (Build / Own / Operate): Το δηµόσιο απευθύνεται στο ιδιωτικό τοµέα για την
υλοποίηση ενός κοινωφελούς έργου και χορηγεί στον ιδιώτη άδεια µακράς χρονικής περιόδου
λειτουργίας. Στη συγκεκριµένη µέθοδο ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί, κατασκευάζει και λειτουργεί το
έργο αυτό, έχει την ιδιοκτησία του, ενώ το δηµόσιο προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας του
έργου σε ότι αφορά τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τους κανόνες ασφάλειας και το ανώτατο επίπεδο
τελών χρήσης. Για παράδειγµα, ένα τοµέας που µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή στην χώρα µας
είναι η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των οδικών δικτύων.
Μέθοδος B.T.O. (Build / Transfer / Operate): Ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει
το έργο και µετά την αποπεράτωσή του µεταβιβάζει την ιδιοκτησία στο δηµόσιο. Στη συνέχεια ο ιδιώτης
και το δηµόσιο συµφωνούν την µίσθωση του έργου στον ιδιώτη, για µια προκαθορισµένη χρονική
περίοδο κατά την οποία αυτός διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει τα έξοδα λειτουργίας του. Για
παράδειγµα ένας τοµέας που µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή στην χώρα µας είναι η κατασκευή,
συντήρηση και αξιοποίηση των οδικών δικτύων, µε την διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας κατά την περίοδο
της εκµετάλλευσης.
Μέθοδος B.O.L.T. (Build / Own / Lease / Transfer): Ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει τις
εγκαταστάσεις, τις οποίες στη συνέχεια ενοικιάζει (µε leasing) σε κρατικό φορέα ή φορέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ο οποίος και καταβάλλει περιοδικές πληρωµές στον ιδιώτη µέσω των οποίων σταδιακά
µεταβιβάζει και την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων. Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου ο κρατικός
φορέας ή ο φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι πλέον ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ή τις αγοράζει µε
τίµηµα που έχει προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου οι
εγκαταστάσεις δύνανται να λειτουργούν είτε από τον κρατικό φορέα – Αγοραστή είτε από τον Ιδιώτη
Εκµισθωτή. Για παράδειγµα, ένας Ο.Τ.Α. δεν διαθέτει δηµαρχιακό κτίριο, ούτε διαθέτει το σύνολο των
αναγκαίων κεφαλαίων για την κατασκευή του. Αντί να προχωρήσει σε δανεισµό και να κατασκευάσει το
κτίριο ως δηµόσιο έργο προχωρά σε Σύµπραξη µε ένα Ιδιώτη, ο οποίος αναλαµβάνει να κατασκευάσει το
κτίριο που καλύπτει τις ανάγκες του και στη συνέχεια µε χρηµατοδοτική µίσθωση να παραχωρήσει την
χρήση του στον Ο.Τ.Α. Με τη µέθοδο αυτή ο Ο.Τ.Α. θα ικανοποιήσει ταχύτερα τις ανάγκες στέγασης των
υπηρεσιών του ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αναθέσει στον ιδιώτη τις υπηρεσίες συντήρησης,
θέρµανσης, καθαρισµού κλπ. Με την καταβολή των µισθωµάτων και την λήξη της περιόδου µίσθωσης το
κτίριο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ο.Τ.Α.
Μέθοδος B.B.O. (Buy / Build / Operate): Το δηµόσιο προσπαθεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια
πουλώντας εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε ιδιώτες. Βασικός σκοπός αυτής της µεθόδου είναι η
υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων (ανακαινίσεις – επεκτάσεις), ώστε να καταστεί δυνατή η µέγιστη
δυνατή εκµετάλλευση των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων των ιδιωτών, να αναδειχθεί η υπεραξία των
υφιστάµενων έργων υποδοµής, και να µειωθούν οι αυξηµένοι κίνδυνοι που απορρέουν από την
ιδιοκτησία και λειτουργία τέτοιας µορφής έργων. Για παράδειγµα, η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση της αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, οι οποίες σήµερα βρίσκονται υπό την εποπτεία των ΟΤΑ, υπολειτουργούν και
δεν παράγουν προστιθέµενη αξία.
Μέθοδος L.R.O. (Lease / Rehabilitate / Operate): Ο ιδιώτης ενοικιάζει τις υφιστάµενες
εγκαταστάσεις από ένα κρατικό φορέα ή φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επενδύει τα κεφάλαιά του
προκειµένου να εκσυγχρονίσει ή και να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια τις λειτουργεί, στα
πλαίσια ενός συµβολαίου µε αυτόν. Ο Κρατικός φορέας ή φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρεί την
ιδιοκτησία του έργου. Ο ιδιώτης αποκτά το δικαίωµα εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων για ένα
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να αποσβέσει το κεφάλαιό του, µέσω ενός ρυθµισµένου
τιµολογίου καταναλωτών. Για παράδειγµα, η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην
περίπτωση ενός δηµοτικού αθλητικού κέντρου το οποίο χρήζει επισκευών και αναβάθµισης των
υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες του. Ο ιδιώτης αναλαµβάνει να αναβαθµίσει τις εγκαταστάσεις
και να λειτουργήσει και να συντηρήσει το κέντρο για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα έσοδα του
ιδιώτη προέρχονται από τη χρέωση των χρηστών – πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη συµπληρωµατικών
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εµπορικών δραστηριοτήτων. Το δηµόσιο είναι δυνατόν, αν το επιθυµεί, να αναλάβει µέρος ή το σύνολο
της χρέωσης για τους δηµότες µε επιδότηση του ιδιώτη, ελέγχοντας ταυτόχρονα το είδος και την
ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών.
Ο όρος Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου αφορά τη δηµιουργία ενός φορέα, ο οποίος ελέγχεται από
κοινού από τον εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα
(χρησιµοποιούνται διάφορες ορολογίες και σχήµατα όπως π.χ., το Kooperationsmodell, η PPP associatif, οι
joints ventures). 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 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). Είναι προφανές ότι σε τέτοιες µορφές συµπράξεων η συµµετοχή
του δηµόσιου τοµέα στο επιχειρηµατικό σχήµα είναι επιβεβληµένη και για λόγους κοινωνικής αποδοχής.
Η άµεση συνεργασία του εταίρου του δηµόσιου τοµέα µε τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα στα πλαίσια ενός
φορέα που έχει νοµική προσωπικότητα επιτρέπει στον εταίρο του δηµόσιου τοµέα 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.
∆ίνει επίσης τη δυνατότητα στον εν λόγω εταίρο να αναπτύξει τη δική του εµπειρία, όσον αφορά την
εκµετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας, υποστηριζόµενος συγχρόνως από έναν εταίρο του ιδιωτικού τοµέα.
Η σύσταση µιας Σ∆ΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου µπορεί να γίνει :
µε τη δηµιουργία ενός φορέα που ελέγχεται από κοινού από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα, και
µε την απόκτηση του ελέγχου µιας υπάρχουσας δηµόσιας επιχείρησης από τον ιδιωτικό τοµέα
Σε γενικές γραµµές τα κύρια κοινά γενικά χαρακτηριστικά των Σ∆ΙΤ είναι τα εξής:
Καθορισµός προδιαγραφών για το παραγόµενο αποτέλεσµα από τον δηµόσιο τοµέα και καθορισµός
διαδικασιών, µεθοδολογίας, υλοποίησης και αντλούµενων κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα για την
επίτευξη του κοινά στοχευµένου αποτελέσµατος.
Συµφωνία και συµβατική εξασφάλιση της παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών στο επιθυµητό επίπεδο
ποιότητας / ποσότητας, για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.
Επιµερισµός κινδύνων – ρίσκων, µεταξύ Κυρίου του Έργου και Αναδόχου, µε βάση το ποιους κινδύνους
µπορεί η κάθε πλευρά να ελέγξει και να διαχειριστεί καλύτερα.
Βιωσιµότητα έργου µε πλήρη έρευνα, µελέτη προβλεποµένων µελλοντικών χρηµατορροών για την
κάλυψη λειτουργικών εξόδων, καθώς και εξόδων εξυπηρέτησης των αντλούµενων κεφαλαίων.
Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας του αναδόχου - επενδυτή και έλεγχος φερεγγυότητας - εµπειρίας του
διαχειριστή (operator) ενός έργου Σ∆ΙΤ.
Αµοιβή συνδεδεµένη µε την αποδοτικότητα, µε σκοπό τον έλεγχο των υπερβάσεων κόστους και του
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης µιας Σ∆ΙΤ.
Ενδελεχής έλεγχος των συµβάσεων που θα υπογραφούν µεταξύ Κυρίου του Έργου και Αναδόχου για τις
προδιαγραφές των υπηρεσιών - αγαθών, τον µηχανισµό των πληρωµών, των τυχόν κυρώσεων για µη
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων, τον επιµερισµό κινδύνων, κλπ.
Συνδυασµός στόχων και επιδιώξεων µε τελικό αποδέκτη τον χρήστη και την µεγιστοποίηση του βαθµού
ωφέλειας του.
Η διάρκεια υλοποίησης µιας Σ∆ΙΤ είναι µεγάλη ανάλογα µε το ύψος της επένδυσης, απαιτείται ∆ε δέσµευση
όλων των εµπλεκόµενων µερών σε βάθος χρόνου (20 – 30 χρόνια).
Οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχούς ανάπτυξης Σ∆ΙΤ είναι οι κάτωθι :
Σε ότι αφορά τον δηµόσιο τοµέα :
Καθορισµός πολιτικών προτεραιοτήτων και στόχων σχετικά µε την κρίσιµη παράµετρο καταγραφής των
αναγκών και κατηγοριοποίησης των έργων Σ∆ΙΤ σε ανταποδοτικά και υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Ενίσχυση σε τεχνογνωσία και µεθοδολογία υλοποίησης (ανάλυση σταδίων) της περιφέρειας για
υλοποίηση Σ∆ΙΤ, ειδικά σε ότι αφορά το στάδιο του σχεδιασµού και της ωρίµανσης των έργων.
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Συντονισµός µεταξύ εµπλεκόµενων φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (για
παράδειγµα το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να βρίσκεται σε
άµεση σχέση και συνάρτηση µε τις ενέργειες του ΥΠΕΘΟ στις Σ∆ΙΤ και ειδικότερα στην διαδικασία
επιτάχυνσης διενέργειας µελετών και διαδικασιών ωρίµανσης των έργων. Επίσης, µια σειρά
απαιτούµενων νοµοθετικών παρεµβάσεων σε ζητήµατα πολεοδοµίας, χρήσεων γης, ευελιξίας στην
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, κλπ, θα πρέπει να δροµολογηθεί µε στόχευση την
δηµιουργία συνθηκών ευελιξίας στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα).
∆ηµιουργία επαρκών υποδοµών και τεχνογνωσίας στον Κύριο του Έργου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
που έχουν οι συµβάσεις αυτής της µορφής (διαπραγµατεύσεις, παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος,
αξιολόγηση, κλπ).
Προετοιµασία για την προσέγγιση κρίσιµων όρων όπως βιωσιµότητα (affordability) του έργου από τη
πλευρά του δηµοσίου και εµπορικότητα αυτού.
Το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται το έργο και ειδικότερα η προσέγγιση κρίσιµων ζητηµάτων
κοινωνικής αποδοχής (καθοριστική παράµετρος και συχνά κοιτίδα προστριβών µεταξύ Κυρίου του Έργου
και Αναδόχου).
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου, η διάρκεια της σύµβασης και η παρακολούθηση της σε σχέση µε
τους στόχους που έχουν τεθεί.
Σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται :
∆ιαµόρφωση της συµβατικής δόµησης του έργου µε τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του
µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ.
Σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου του έργου και καθορισµός του είδους Σ∆ΙΤ που απαιτείται και της
µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
∆ιεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την επιχορήγηση των επιλέξιµων δαπανών του Έργου
(σε περίπτωση όπου από το επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου προβλέπει χρηµατοδότηση µε άντληση
ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχορήγηση προερχόµενη από επιµέρους δράσεις που εντάσσονται σε
καθεστώς αναπτυξιακών νόµων και κοινοτικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης).
Για κάλυψη του αντικειµένου του έργου, το οποίο κρίνεται σύνθετο και απαιτητικό, απαιτείται :
Μελέτη των υφιστάµενων µελετών και στοιχείων.
Τεχνική ωρίµανση, ως προς τις τεχνικές, όσο και ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές του έργου.
Καταγραφή και ανάλυση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συµβαλλόµενων ΟΤΑ.
Ανάλυση των εσόδων εµπορικής εκµετάλλευσης από τον Ανάδοχο – Λειτουργό ή και την Αναθέτουσα
αρχή.
Καταγραφή, ανάλυση και επιµερισµός των κινδύνων.
∆ιαµόρφωση του χρηµατοδοτικού σχεδίου.
Οριστικοποίηση των συµβατικών δεσµεύσεων και των δανειακών συµβάσεων.
Σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο προαπαιτούνται τα κάτωθι:
Μελέτη και αξιολόγηση υφιστάµενων πληροφοριών σχετικά µε το Έργο.
∆ιερεύνηση και αξιολόγηση υπάρχουσας εµπειρίας από τον σχεδιασµό και την ανάθεση αντίστοιχων
έργων.
Εξέταση νοµικού πλαισίου ανάθεσης έργων και προσδιορισµός τρόπου και µεθοδολογίας ανάληψης του
έργου.
Εξέταση σε συνολικό επίπεδο της βιωσιµότητας και της δυνατότητας χρηµατοδότησης του έργου και
δηµιουργία εναλλακτικών σεναρίων.
Προετοιµασία ενός αρχικού χρηµατοδοτικού σχεδίου και επισήµανση πιθανών πηγών κεφαλαίου και
βασικών όρων χρηµατοδότησης.
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Πραγµατοποίηση χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του έργου, περιλαµβάνοντας όλα τα στοιχεία του
επενδυτικού κόστους του κόστους λειτουργίας και των εσόδων, ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικού µοντέλου
και πραγµατοποίηση σχετικών αναλύσεων ευαισθησίας.
Αρχική ανάλυση ωφελειών και κινδύνων και πρόταση βέλτιστης κατανοµής τους ανάµεσα στα
συµβαλλόµενα µέρη.
∆ιαµόρφωση και ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού και συµβατικού πλαισίου του έργου, στο οποίο
περιλαµβάνεται η Σύµβασης Κατασκευής, η Σύµβαση ∆ιαχείρισης, και η Σύµβαση για την Παραχώρηση
του Έργου.
Επισήµανση αναµενόµενων πόρων που απαιτούνται για εξασφάλιση της χρηµατοδότησης.
Τελική σύνταξη και υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου στα αρµόδια όργανα της πολιτείας για την
επιχορήγηση των επιλέξιµων δαπανών του Έργου.
Επισήµανση πιθανών εναλλακτικών χρηµατοδοτικών δοµών του Έργου και προσέγγιση πιθανών
χρηµατοδοτών.
Οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία, στην κατανοµή των κινδύνων (Risk
Allocation). Ο κανόνας είναι ότι οι κίνδυνοι αναλαµβάνονται από την πλευρά που είναι σε
καλύτερη θέση να τους διαχειριστεί. Οι κίνδυνοι προέρχονται από την αβεβαιότητα των υποθέσεων, στις
οποίες οι εκτιµήσεις του µελλοντικού εισοδήµατος ενός προγράµµατος και οι δαπάνες έχουν βασιστεί και
επίσης από τους δυσµενείς ή ευνοϊκούς όρους. Χαρακτηρίζονται από δύο κύρια συστατικά, που είναι η
πιθανότητα του περιστατικού του και το µέγεθός του. Οι κίνδυνοι που ενέχουν τα έργα αυτά προκύπτουν,
είτε από απρόβλεπτα γεγονότα, είτε από αβέβαιες ρυθµίσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε τα στοιχεία που
συγκροτούν τα δεδοµένα του έργου.
Στα κλασσικά δηµόσια έργα η ανάλυση κίνδυνου είχε παραµεληθεί στο παρελθόν, αφού οι υπάρχοντες
κίνδυνοι εσωτερικοποιούνταν από τον δηµόσιο τοµέα χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση ή κατάλληλο
προσδιορισµό. Οι κίνδυνοι είναι παρόντες καθ όλη την διάρκεια ζωής ενός έργου και εξελίσσονται σε φύση
και σε ένταση (και τείνουν να ελαττώνονται µε τον χρόνο).
Αναλυτικότερα :
Ο τεχνικός κίνδυνος (technical risk) αφορά τη κατασκευή και τις λειτουργικές φάσεις και είναι
σχετικά εύκολα προσδιορίσιµος.
Οι οικονοµικοί και χρηµατικοί κίνδυνοι (economic and financial) αφορούν τη κατασκευή και τις
λειτουργικές φάσεις και είναι σχετικά δυσκολότερα προσδιορίσιµοι σε σχέση µε τον τεχνικό, εξαιτίας του
ότι αφορούν µεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Ο εµπορικός κίνδυνος (commercial risk) τέλος, προκύπτει από τους δασµούς και την κίνηση (π.χ.
σε έναν αυτοκινητόδροµο).
Ο προσδιορισµός των κινδύνων σε έργα Σ∆ΙΤ εξηγεί, σε µεγάλη έκταση εάν όχι πλήρως, τη διακύµανση του
κόστους της χρηµατοδότησης από τον ιδιωτικό τοµέα. Σε αντίθεση µε έναν δηµόσιο επενδυτή, που
εσωτερικοποιεί τις δαπάνες στο περιστατικό ενός κινδύνου, ο ιδιωτικός επενδυτής που έχει προσδιορίσει έναν
κίνδυνο έχει δύο εναλλακτικές λύσεις :
πληρώνει ένα ασφάλιστρο για να υιοθετηθεί ο κίνδυνος από µια άλλη οντότητα (εάν ο κίνδυνος
εµφανιστεί, η οντότητα που υιοθετεί τον κίνδυνο πρέπει να πληρώσει και όχι ο ιδιώτης που πλήρωσε το
ασφάλιστρο) ή,
παίρνει την ευθύνη για τον κίνδυνο αλλά αναµένει, ως αποζηµίωση, ένα κέρδος αναλογικά προς το
µέγεθος του υπόλοιπου κινδύνου.
Ο κίνδυνος είναι ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό γνώρισµα οποιασδήποτε δηµόσιας - ιδιωτικής συνεργασίας
και επηρεάζει ουσιαστικά το γενικό κόστος του έργου. Η πλήρης ανάλυση των κινδύνων σε ένα έργο
δίδει την απάντηση του αν θα πρέπει να ξεκινήσει ένα project και κυρίως ποιος τύπος έργων παραχώρησης
θα είναι επαρκέστερος και κατάλληλος.
Η ανάλυση συνίσταται στις ακόλουθες φάσεις, υποκείµενες στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ όλων των πλευρών
του έργου (Κύριος του Έργου και Ιδιώτης).
Α. Προσδιορισµός Κινδύνου (Risk Identification):
κίνδυνος υποβάθρου (background risk),
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κίνδυνος δαπανών (cost risk) ή ένα ρίσκο για το αν θα αποφευχθούν οι αρχικοί προϋπολογισµοί δαπανών
για την κατασκευή ή τη λειτουργία του προγράµµατος και,
κίνδυνος εισοδήµατος (revenue risk) ή εµπορικός κίνδυνος (commercial risk στις εισοδηµατικά
βασισµένες συµβάσεις), ανάλογα µε την κυκλοφορία και τα ποσοστά.
Κίνδυνοι Υποβάθρου (background risk) : Περιλαµβάνουν κινδύνους που απορρέουν από αποφάσεις
των δηµόσιων αρχών και σαν αποτέλεσµα τυχαίων παραγόντων και αβεβαιοτήτων που οφείλονται σε
εξωγενείς και µη ελεγχόµενες συγκυρίες. Ταξινοµούνται ως εξής :
πολιτικοί, νοµικοί και ρυθµιστικοί κίνδυνοι (για παράδειγµα ο παραχωρησιούχος πρέπει να καλύπτεται
από τυχόν αλλαγή νοµοθεσίας γιατί ο Κύριος του Έργου είναι σε καλύτερη θέση να αναλάβει αυτόν τον
κίνδυνο).
νοµισµατικοί και µακροοικονοµικοί κίνδυνοι (ο Παραχωρησιούχος δεν µπορεί να ελέγξει και ο Κύριος του
Έργου θα πρέπει να καλύψει αυτόν τον κίνδυνο).
ανωτέρα βία (γεγονότα που δεν ασφαλίζονται ή είναι ασύµφορα να ασφαλιστούν πρέπει να
αναλαµβάνονται από τον Κύριο του Έργου).
Κίνδυνοι ∆απανών (cost risk) : Συνδέονται όχι µόνο µε την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση και τη
λειτουργία (αποτυχία να ολοκληρωθεί η κατασκευή ή αναστολή της υπηρεσίας ή αποτυχία να τηρηθούν οι
προθεσµίες, οι υπερβάσεις κόστους, κλπ). Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ιδιαίτερα µεγάλοι στα οδικά έργα και αυτό
οφείλεται κυρίως στην ογκώδη επένδυση που απαιτείται και τη µεγάλη περίοδο λειτουργίας, αλλά και κυρίως
στο γεγονός ότι οι οδικές εργασίες µπορούν να οριστούν ως "τυποποιηµένο πρωτότυπο", δηλ. παρά τα
πρότυπα σχεδίου, κάθε πρόγραµµα είναι αληθινά συγκεκριµένο.
Ταξινοµούνται ως εξής :
Κίνδυνος κατά την προετοιµασία του έργου (Project preparation risks).
Κοινωνική αποδοχή του έργου (Social acceptability of the project).
Κίνδυνοι σχεδιασµού έργου (Design risk).
Κίνδυνοι κατασκευής, επισκευής ή αποκατάστασης (Construction, repair or rehabilitation risks).
Κίνδυνος διαχείρισης του έργου (Project management risks).
Τεχνικοί κίνδυνοι λειτουργίας του έργου (Technical operation risks).
Κίνδυνος Εισοδήµατος (revenue risk) - Commercial risks (in revenue-based projects) : Οι
εµπορικοί κίνδυνοι είναι οι µεγαλύτερης σηµασίας κίνδυνοι που αντιµετωπίζονται από τα ιδιωτικά
συµβαλλόµενα µέρη, όταν η ανταµοιβή τους, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από τους χρήστες. Σε αρκετές
περιπτώσεις, η ανταµοιβή του ιδιωτικού τοµέα υπόκειται σε έναν πολιτικό κίνδυνο, δηλαδή, αυτόν της πίεσης
της κοινής γνώµης και των δηµόσιων αρχών που καθορίζουν το νοµικό και φορολογικό πλαίσιο ή που
εγκρίνουν τα συγκεκριµένα δυσµενή µέτρα.
Η διαπραγµάτευση για την κατανοµή και τον µερισµό των κινδύνων, σε συνδυασµό µε την φύση των
πολιτικών ρίσκων, θα βελτιώσει το επίπεδο αποδοτικότητας (level of profitability) που θα προσπαθήσει ο
ιδιώτης να δεσµεύσει πριν ακόµα αναλάβει το έργο.
Β. Κατανοµή και µερισµός κινδύνου (Risk allocation and sharing)
Για να δηµιουργηθεί µια Σ∆ΙΤ η αρχή του µερισµού κινδύνου πρέπει να γίνει αποδεκτή. Οι ιδιωτικοί
παράγοντες είναι πρόθυµοι να αναλάβουν µερικούς από τους κινδύνους, υπό τον όρο ότι η φύση των
κινδύνων αφορά την πείρα τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν κατάλληλα τις συνέπειες.
Η αναµενόµενη ανταµοιβή είναι ανάλογη µε το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν και το
να ζητηθεί από τον ιδιωτικό τοµέα να αντιµετωπίσει κίνδυνους που θα αντιµετωπίζονταν καλύτερα από τον
δηµόσιο τοµέα συνήθως οδηγεί : σε αποκλεισµό των ιδιωτικών συνεργατών που αρνούνται να
διατρέξουν τον κίνδυνο ή σε αναδόµηση του προγράµµατος κατά την υλοποίηση του κινδύνου,
επειδή οι ιδιωτικοί παράγοντες δεν µπορούν να χειριστούν τις σχετικές απώλειες βάσει των
προβλεπόµενων όρων.
Ο Ιδιωτικός Τοµέας είναι το µέλος µιας Σ∆ΙΤ που θα αναλάβει τους µεγαλύτερους κινδύνους και θα εµπλακεί
σε µία επένδυση που η διάρκεια της µπορεί να κυµαίνεται από 20 µέχρι 40 χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να
αξιολογήσει και να λάβει υπόψη όλους τους κινδύνους που µπορούν να συνοψιστούν µεταξύ άλλων στα
ακόλουθα :
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Μελέτη – Κατασκευή.
Χρόνος κατασκευής.
Κόστος.
Τεχνολογία.
∆ιαχείριση / Λειτουργία και ποιότητα υπηρεσιών.
Περιβαλλοντικά / Αρχαιότητες.
Έσοδα.
Επιτόκια συνάλλαγµα – πληθωρισµός.
Χρηµατοοικονοµικά.
Ανωτέρα βία και πολιτικό ρίσκο.
Υποκατάσταση.
Ο Ιδιωτικός Τοµέας για να καλύψει τα παραπάνω θα κληθεί να καταβάλει αυξηµένο κεφάλαιο, εγγυητικές
επιστολές εκτέλεσης και καταβολής κεφαλαίου, υψηλές ποινικές ρήτρες και µετοχικό κεφάλαιο
εν’ αναµονή (stand-by equity). Επίσης, θα κληθεί να πληρώσει τους δικούς του τεχνικούς, νοµικούς και
χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους και το ίδιο θα επαναληφθεί και για τους διαφόρους συµβούλους των
∆ανειστών. Επιπρόσθετα, επιβαρύνεται και µε το κόστος των εξόδων των δικών του ανθρώπων που
απαιτούν µακράν και πολύπλευρη ενασχόληση σε διάφορους τοµείς.
Όλα τα προαναφερόµενα απαιτούν σοβαρή επένδυση από µέρους των ∆ιαγωνιζόµενων, και για το λόγο αυτό
πρέπει να µελετηθούν και σταθµιστούν µε πολύ µεγάλη προσοχή.
Ο τρίτος σηµαντικός παράγοντας στα έργα Σ∆ΙΤ είναι οι ∆ανειστές, οι οποίοι µπορεί να είναι :
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.).
οι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί.
οι Οργανισµοί Εξαγωγικών Πιστώσεων.
Χρηµατιστήριο, Οµόλογα κλπ.
Η Ε.Τ.Ε. είναι το πιστωτικό ίδρυµα που παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα :
∆υνατότητα χορήγησης κεφαλαίων µε Μακροχρόνιο ∆ανεισµό.
Ανταγωνιστικά επιτόκια και προϊόντα.
Μοναδικός δανειστής χωρίς συνδυασµούς τραπεζών (syndication).
Ευέλικτο σχήµα.
Ευρεία γνώση των Ευρωπαϊκών συνθηκών.
Καταλύτης για άλλους δανειστές.
Παρουσιάζει όµως τα ακόλουθα µειονεκτήµατα :
∆εν δεσµεύεται µέχρι την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Απαιτεί εγγυήσεις των δανείων από τράπεζες τουλάχιστον µέχρι την συµπλήρωση της κατασκευής
Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες πιστώσεις δηµιουργούν syndicates
και παρουσιάζουν διάφορες εναλλακτικές δανειακές λύσεις και ανάλογα µε το έργο τα πιστωτικά ιδρύµατα
µπορούν να δώσουν δάνεια µέχρι και για 25 χρόνια. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί λόγω αρκετών
αποτυχιών στο project finance είναι πολύ απαιτητικοί και ζητούν συνήθως :
Καθαρό νοµικό καθεστώς.
Ξεκάθαρη πολιτική κατανοµής κινδύνων.
∆ικαίωµα υποκατάστασης Παραχωρησιούχου.
Κατ’ αποκοπή τίµηµα χωρίς αναθεώρηση.
Καθορισµένο Χρόνο εκτέλεσης Έργου.
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Ενεχυρίαση µετοχών Παραχωρησιούχου.
Εγγυητικές επιστολές και εγγυήσεις .
Ποινικές ρήτρες.
Μετοχικό Κεφάλαιο σε αναµονή (stand-by equity).
∆άνεια σε αναµονή (stand-by loans).
Χρήση Ανεξάρτητου Μηχανικού.
Απευθείας Σύµβαση µε Κατασκευαστή.
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη .
Εκτός από δάνεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα προϊόντα όπως οµόλογα ή άλλα σύνθετα
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (bonds κλπ), αλλά η εµπειρία µέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι αν δεν λειτουργήσει
το έργο τα προϊόντα αυτά δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των έργων / υπηρεσιών που µπορούν να αναλαµβάνονται µέσω του θεσµού
των Σ∆ΙΤ είναι:
α) Έργα :
∆ρόµοι, Σιδηρόδροµοι, Λιµάνια, Αεροδρόµια.
Σχολεία, Πανεπιστήµια, Φοιτητικές Εστίες.
Νοσοκοµεία και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.
∆ηµόσια Κτίρια για στέγαση υπηρεσιών ή για εκµετάλλευση τους γενικότερα.
Φυλακές και Σωφρονιστικά Ιδρύµατα.
Αστυνοµικοί, Πυροσβεστικοί Σταθµοί & Πρώτες Βοήθειες.
∆ικαστήρια.
∆ιαχείριση αποβλήτων και νερών.
Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων για παραγωγή ενέργειας και τηλεθέρµανσης.
β) Υπηρεσίες :
∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Κτιρίων.
Προµήθεια Εξοπλισµού.
Συντήρηση ∆ρόµων & Εξοπλισµού.
Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων, Πρασίνου, κλπ.
Catering.
Ασφάλεια.
Υπηρεσίες Πλυντηρίου και καθαρισµός.
Εκπαίδευση & ∆ιοίκηση.
Στην Ελλάδα η µορφή της ζήτησης έργων τύπου Σ∆ΙΤ έχει δύο βασικές µορφές :
Ανταποδοτικά έργα τα οποία αφορούν την κατασκευή εξαρχής, ή την ολοκλήρωση, ή των διαχείριση
βασικών υποδοµών µε έµφαση στην περιφέρεια (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισµοί,
αναπλάσεις αστικών συγκροτηµάτων, κλπ). Τα έργα αυτά παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση άµεσης
υλοποίησης, ωστόσο υπάρχει και µια σειρά παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά σε αυτό, όπως η
έλλειψη ώριµων µελετών, διάφορα άλλα προβλήµατα πολεοδοµικής φύσης, η µη ύπαρξη της
δυνατότητας εκχώρησης των εσόδων σε ιδιώτες, η κρίσιµη παράµετρος της κοινωνικής αποδοχής και η
πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει µε το καθεστώς της εκλογής των τοπικών δηµάρχων.
Έργα προστιθέµενης αξίας τα οποία αφορούν σε µεγάλο βαθµό την εκµετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και επιχειρηµατικές δραστηριότητες
που αφορούν το περιβάλλον και την διαχείριση του. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές,
σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει µια σειρά παραµέτρων
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που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως ο αρχικός σχεδιασµός και η ωριµότητα υλοποίησης Σ∆ΙΤ τέτοιας
µορφής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς εκµετάλλευση ακινήτων, η κοινωνική αποδοχή έργων Σ∆ΙΤ
µε διάρκεια 25 – 30 ετών, η συµµετοχή των ΟΤΑ στους νέους φορείς που θα δηµιουργηθούν και αφορά
την συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου (είναι γνωστό το ότι οι δηµοτικές και οι διαδηµοτικές
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πολλά και σοβαρά χρηµατοδοτικά προβλήµατα και η µορφή της δοµής και
της οργάνωσης τους είναι σε πολλές περιπτώσεις προβληµατική).
Σε ότι αφορά την ΕΕ έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στον σηµαντικό ρόλο της ιδιωτικής
χρηµατοδότησης (µε την µορφή PPPs), ωστόσο, µέχρι σήµερα, ο αριθµός επιτυχηµένων PPPs έργων
στην Ευρώπη είναι αρκετά µικρός, σε σχέση µε τα κλασσικά δηµόσια έργα. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως µη
κατανόηση του όρου PPP και πως αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην διστακτικότητα αρκετών
κυβερνήσεων να µπουν στην φιλοσοφία και στην πρακτική αυτών των διαδικασιών.
Οι δηµόσιες ιδιωτικές partnerships (PPPs) έχουν εξελιχθεί στο Η. Βασίλειο περισσότερο από οπουδήποτε
στον κόσµο. Αφορούν νέες εγκαταστάσεις - υποδοµές σε σχολεία, νοσοκοµεία, σωφρονιστικά ιδρύµατα,
δρόµους όπου απέδωσαν ουσιώδη οφέλη, αν και οι ίδιοι άνθρωποι που χάραξαν την στρατηγική που
ακολούθησε το Η. Βασίλεο συνεχίζουν να µαθαίνουν και να επενδύουν συνεχώς για το πως τα PPPs
µπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα του µοντέλου αυτού είναι η ρύθµιση τύπου PFI (το PFI προέρχεται
από τις λέξεις "Private Finance Initiative" και αποτελεί πρόγραµµα της βρετανικής κυβέρνησης
που επιτρέπει τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υποδοµών µέσω της προσφυγής σε ιδιωτική
χρηµατοδότηση).
Το ίδιο µοντέλο χρησιµοποιείται και σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ (∆ανία, Σουηδία, Ιρλανδία) µε σηµαντικές,
πολλές φορές, παραλλαγές (το µοντέλο PFI, για παράδειγµα, έδωσε την έµπνευση για την ανάπτυξη του
Betreibermodell στη Γερµανία).
Σε ότι αφορά το Η. Βασίλειο, από τον Νοέµβριο του 2002, 617 έργα υπογράφτηκαν να γίνουν µε την µορφή
PFI µε µια συνολική κεφαλαιακή άξια £56 bn. Αυτό το νούµερο διπλασιάσθηκε κατά το 2003 µε την
υπογραφή συµβολαίου άξιας £28 bn για το µετρό του Λονδίνου. Από την ηµέρα έναρξης της η πρωτοβουλία
ιδιωτικής χρηµατοδότησης (PFI) :
Έχει φέρει σε πέρας πάνω από 650 έργα συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στα όποια
περιλαµβάνονται 45 νοσοκοµεία και πάνω από 200 σχολεία.
Εκτελεί αυτήν τη στιγµή 400 έργα.
Έχει προϋπολογισµό 48 δισεκατοµµύρια στερλίνες (60 δις €).
Έχει ένα πρόγραµµα υπό συνεχή κατάρτιση και υλοποίηση και έχει αρχίσει την εξαγωγή τεχνογνωσίας,
µέσω της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες – µέλη της ΕΕ.
Το ετήσιο κεφαλαίο της ισοδυναµεί σε 12% περίπου του εθνικού προϋπολογισµού.
Το PFI στο Η. Βασίλειο χρησιµοποιείται σε ένα µεγάλο φάσµα κλάδων :
Ύδρευση – ∆ιαχείριση Όµβριων Απόβλητων
Οδικό ∆ίκτυο
Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο και Μετρό
Υγεία
Παιδεία
IT
Κυβερνητικά Κτίρια
Άµυνα
Σωφρονιστικά Ιδρύµατα
∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων και µετατροπής αυτών σε ενέργεια (Waste - to - Energy)
Αντίστοιχα, παραδείγµατα υπάρχουν και για άλλες χώρες της ΕΕ και κυρίως στην Σουηδία, την ∆ανία και την
Ιρλανδία. Η τελευταία συνεργάζεται στενά µε το Η. Βασίλειο στην προσπάθεια της να αναπτύξει τεχνογνωσία
και να προσαρµόσει τα δεδοµένα στην αγορά της. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ανωτέρω θεσµός
δεν έχει εξελιχτεί χωρίς προβλήµατα, τα κυριότερα εκ των οποίων εστιάζονται στο µεγάλο
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τελικό κόστος των έργων αυτών και στο ότι το δηµόσιο δεν έχει την απαιτούµενη ενεργό
συµµετοχή στην υλοποίηση αυτών των συµβάσεων. Τελευταία, έχει αρχίσει να διαµορφώνεται µια
τάση στην ΕΕ, σε ότι αφορά την αυξηµένη σχετικά συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα σε έργα που
χαρακτηρίζονται από αυξηµένο κοινωνικό ενδιαφέρον και ειδικά αυτά που σχετίζονται µε το περιβάλλον.
Αρκετά σχήµατα PPPs έχουν δοκιµαστεί στο παρελθόν µε µεγάλες διακυµάνσεις όσο αναφορά την επιτυχία
(success). Ο πιο συνηθισµένος τρόπος είναι η αντιστοίχηση τους πάνω σε έναν οριζόντιο άξονα, όπου η
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά.
Συµπερασµατικά :
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για PPPs, αλλά µέχρι σήµερα δεν υπάρχει αρκετή εµπειρία µε
εξαίρεση το Η. Βασίλειο που ανάπτυξε συγκεκριµένο µοντέλο. Η πρόοδος των PPPs στις χώρες της ΕΕ
έχει να κάνει µε το ενδιαφέρον σε αυτά και µε την πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις. Κάποιες χώρες
έχουν χρησιµοποιήσει την µορφή χρηµατοδότησης PPP και έχουν εξελίξει πιλοτικά έργα, αλλά µε
περιορισµένα αποτελέσµατα σε αριθµό έργων και χρηµατοδοτήσεις. Άλλες χώρες που πρόσφατα
αποδέχτηκαν αυτήν την µορφή χρηµατοδότησης έργων υποδοµής και υπηρεσιών ως την πιο κατάλληλη
έχουν ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το πλαίσιο για την
υλοποίηση των PPPs είναι γενικά ελεύθερο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η ΕΕ εξετάζει το θέµα σε σχέση µε τις παραδοσιακές µορφές ανάθεσης έργων και προµήθειας υπηρεσιών
και η Eurostat πρόσφατα απεφάνθη για την µη προσµέτρηση των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνει ένα κράτος µέλος από PPP στο δηµόσιο χρέος : STAT/04/18/11-2-2004, όπου
διευκρινίζεται η λογιστική αντιµετώπιση στους εθνικούς λογαριασµούς έργων PPP,
ορίζοντας ότι στοιχεία ενεργητικού, που συνδέονται µε PPP ταξινοµούνται ως µη δηµόσια
στοιχεία ενεργητικού όταν ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον κίνδυνο της κατασκευής
και ένα τουλάχιστο από τους κίνδυνους : της διαθεσιµότητας ή της ζήτησης.
Οι συµβάσεις PPP είναι σύνθετα σχήµατα µε µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις και αποτελούν
ελεγχόµενες ιδιωτικοποιήσεις τοµέων της οικονοµίας που παραδοσιακά άνηκαν στο δηµόσιο.
Σε όλες τις χώρες όπου έγινε προσπάθεια εφαρµογής τους, αντιµετωπίζονται πολλά πολιτικά, θεσµικά,
επιχειρηµατικά και άλλα προβλήµατα, τα οποία είτε αντιµετωπίζονται επαρκώς (Αγγλία, Σουηδία, ∆ανία,
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία) είτε δεν υπάρχει εκτεταµένη χρήση του θεσµού (Ελλάδα, Γερµανία, Γαλλία).
Η διεθνής εµπειρία εκφράζεται κυρίως µέσα από µελέτες και αποτιµήσεις διεθνών οικονοµικών
οργανισµών, όπως για παράδειγµα τη ∆ιεθνή Τράπεζα (βασιζόµενη κυρίως σε στοιχεία και περιπτώσεις
δηµιουργίας υποδοµών σε αναπτυσσόµενες η και υποανάπτυκτες χώρες µέσω των PPPs) και από
συγκεκριµένες εµπειρίες ανεπτυγµένων χωρών σε κατηγορίες έργων που προωθήθηκαν µε
αυτοχρηµατοδότηση. Οι απόψεις των διεθνών οργανισµών έστω και αν προκύπτουν από πολλές χώρες
µε διαφορετικά οικονοµικά µεγέθη έχουν σηµασία καθώς αναφέρονται σε παράγοντες που επηρεάζουν
την επιτυχία η την αποτυχία των συµπράξεων µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Κύριο
ζήτηµα αποτελεί ο προσδιορισµός βασικών θεµάτων και κατευθύνσεις αντιµετώπισης όπως :
αποζηµιώσεις αναδόχου, τοµείς εφαρµογής, εγγυήσεις του δηµοσίου, κλπ. Σε ορισµένες χώρες
υπάρχει σαφές νοµοθετικό πλαίσιο για έργα PPPs, ενώ σε κάποιες άλλες και κυρίως για να ξεπεραστούν
νοµικά και αλλά θέµατα ψηφίζονται αυτόµατες ρυθµίσεις µε ειδικούς νόµους, κάτι το οποίο δηµιουργεί
πρόβληµα όσο αναφορά την προσέλκυση ιδιωτών στα έργα αυτά, αφού η µη ύπαρξη ενός τέτοιου
πλαισίου δηµιουργεί ένα αίσθηµα ανασφάλειας.
Στο Η. Βασίλειο, αν και τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τοµέας έχει σχετικά αξιόλογη συµµετοχή σε
υποδοµές και υπηρεσίες και υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα µεταβίβασης δηµόσιων επιχειρήσεων και
οργανισµών σε ιδιώτες (σιδηρόδροµοι, αεροδρόµια κλπ), η εµπλοκή των ιδιωτών σε οδικά έργα και έργα
IT, κυρίως µέσω συµβάσεων παραχώρησης, συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι στα
µεν οδικά έργα απαιτούνται ογκώδεις επενδύσεις, ενώ στα έργα IT η εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιουργεί
προβλήµατα στη διαχείριση κινδύνων ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς.
Παρατηρούµε ότι την τελευταία δεκαετία οι δηµόσιες – ιδιωτικές συνεργασίες (PPPs) γίνονται µέσον
ανάπτυξης δηµόσιων υποδοµών και υπηρεσιών και κατασκευής νέων. Με τα δηµόσια ταµεία σε πίεση, οι
συνεργασίες της µορφής PPP επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να προωθήσουν τα ιδιωτικά κεφαλαία (private
finance) και την πείρα - τεχνογνωσία των ιδιωτών στις µέχρι σήµερα προβληµατικές δηµόσιες υποδοµές
και υπηρεσίες.
Από τα πρώτα PPP έργα, στο τέλος του 1980 µέχρι και τις αρχές του 2000, το Η. Βασίλειο έχει καταφέρει
να λύσει προβλήµατα που αφορούν την νοµοθεσία και τις διαδικασίες των έργων αυτών και να γίνει
πρωτοπόρος (market leader) στην αγορά αυτή, κυρίως λόγω της τεραστίας εµπειρίας. Το Η. Βασίλειο
είναι πρόθυµο να εξάγει αυτήν την τεχνογνωσία και να εκπαιδεύσει – σύµφωνα µε το Κυβερνητικό
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Γραφείο Εµπορίου (Office of Government Commerce / OGC ) – χώρες όπως την Αυστραλία, την Ιαπωνία,
την Γερµανία την Πολωνία κλπ. Ωστόσο, δεν στηρίχτηκε µόνο στην εµπειρία της, αφού κύρια πηγή
έµπνευσης αποτέλεσε κυρίως η αγορά της Αµερικής που διέπεται από ένα ανοιχτό επιχειρηµατικό πνεύµα
(και νοµοθετικό) ως προς την εισαγωγή της καινοτοµίας του ιδιωτικού τοµέα στις δηµόσιες υποδοµές και
υπηρεσίες. Εξετάζοντας την παγκόσµια αγορά των PPPs διαπιστώνουµε ότι στις περισσότερες χώρες,
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, ο θεσµός των συµπράξεων δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)
βρίσκεται υπό διαµόρφωση.
Οι µέχρι τώρα προσπάθειες προώθησης και σύναψης Σ∆ΙΤ που έγιναν στην χώρα µας αντιµετώπισαν
πολλά προβλήµατα και δυσκολίες και σε αρκετές περιπτώσεις µαταιώθηκε η υλοποίηση των έργων. Το
Ολυµπιακό Χωριό, το οποίο τελικά κατασκευάστηκε µε κλασικές εργολαβίες δηµόσιων
έργων, οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων Σ∆ΙΤ για τις µαρίνες Σύρου, Μύκονου κλπ, οι
οποίες διακόπηκαν και εκκρεµούν, το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στο Λαύριο και πολλά αλλά αποτελούν µη επιτυχείς περιπτώσεις εφαρµογής του
θεσµού των Σ∆ΙΤ στον Ελλαδικό χώρο. Η Ελλάδα σαν µέλος της ΕΕ οφείλει να συµβάλει στους
στόχους που τέθηκαν στο Συνέδριο της Λισσαβόνας και να αναζητήσει κεφάλαια για την κατασκευή
αυτών. Η πίεση που ασκείται από την ΕΕ για µείωση των φορών και των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων,
µαζί µε τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες για δηµόσια χρηµατοδότηση των συστηµάτων κοινωνικής
πολιτικής (υγείας, πρόνοιας και παιδείας) και γενικά δαπανών χαρακτηριζόµενων ως καταναλωτικών τείνει
να περιορίσει τους δηµόσιους πόρους και να στρέφει την ζήτηση προς την ιδιωτική χρηµατοδότηση.
Ένα από τα πλέον σηµαντικά ζητήµατα στην επιτυχία των Σ∆ΙΤ αποτελεί η διαδικασία επιλογής
αναδόχων των σχετικών συµβάσεων. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της διαδικασίας αποτελεί η
συνεργασία της διοίκησης, των συµβούλων και των υποψήφιων αναδόχων. Λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή
αλλά και την ελληνική εµπειρία σε συµβάσεις Σ∆ΙΤ η βασική διαδικασία αναπτύσσεται στα εξής
επιµέρους στάδια :
1. ∆ιαδικασία Προεπιλογής Υποψηφίων (Prequalification).
2. ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης.
3. ∆ιαδικασία Υποβολής Προσφορών (Submission of Proposals).
4. Αξιολόγηση & Επιλογή Προσωρινού Αναδόχου (Selection of the Preferred Bidder).
5. ∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης (Invitation to Negotiate -ITN).
6. Επίτευξη του Χρηµατοοικονοµικού Κλεισίµατος (Financial Close).
7. Κατακύρωση της Σύµβασης (Award Contract).
8. ∆ιαχείριση της Σύµβασης (Contract Management).
Οι συµµετέχοντες της παραπάνω διαδικασίας ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει κατά το Στάδιο της
διαπραγµάτευσης να υποβάλλουν µελέτες σε επίπεδο ιδεών οι οποίες θα αξιολογηθούν. Βαρύνουσα σηµασία
θα έχει και η τεχνική τους προσφορά, όπου σηµαντικό ρόλο θα έχουν παράγοντες όπως :
η σαφής διατύπωση της ιδέας µε την µορφή συνοπτικής πρότασης,
η τεκµηρίωση της πρότασης,
η προτεινόµενη διαδικασία κατασκευής και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης,
η επιλογή του µοντέλου χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης της επένδυσης,
η αρχική προσέγγιση της χρηµατοδότησης,
οι προβλέψεις σχετικά µε τη λειτουργία και συντήρηση της επένδυσης.
Μεταξύ των Σταδίων 1 και 2 καθώς και µεταξύ των Σταδίων 4 και 5 θα αναπτυχθεί µεταξύ του δηµόσιου και
των ενδιαφεροµένων περίοδος διαβούλευσης µε στόχο τη συµµετοχή επενδυτικών σχηµάτων,
προκειµένου να βελτιστοποιηθούν οι όροι του διαγωνισµού προς όφελος του φορέα και της επιτυχίας του
διαγωνισµού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα υλοποιείται «δηµόσια διαβούλευση» για να
συζητηθούν και απαντηθούν τυχόν θέµατα που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία. Τέλος, το δηµόσιο θα
µελετήσει τα διάφορα ζητήµατα που έχουν τεθεί και θα αποφασίσει ποια από αυτά θα δεχθεί και ποια θα
απορρίψει.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει σε αυτή τη φάση να ενεργοποιήσουν και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε τα
οποία προτίθενται να συνεργασθούν προκειµένου να ξεκαθαρίσουν ζητήµατα τα οποία θα κληθούν να
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προσυπογράψουν (έχουν αναφερθεί στα κεφάλαια της µελέτης για τον προσδιορισµό και τον καταµερισµό
των ρίσκων, καθώς και τις υποχρεώσεις Κυρίου του Έργου – Ιδιώτη και τα ζητήµατα που αφορούν την
διεθνή τραπεζική πρακτική), εφόσον το επενδυτικό σχήµα το οποίο υποστηρίζουν προκριθεί ως το
επικρατέστερο.
Αµέσως µετά την ανακήρυξη του επιλεγέντος παραχωρησιούχου επενδυτικού σχήµατος, οριστικοποιούνται
και υπογράφονται :
η Σύµβαση Σ∆ΙΤ,
η Σύµβαση για το Σχεδιασµό και την Εργολαβία Κατασκευής,
η Σύµβαση Συντήρησης και Λειτουργίας,
η Σύµβαση Χρηµατοδότησης και κάθε αντίστοιχου είδους τυχόν σύµβαση που θα καλύπτει την οµαλή και
εύρυθµη πορεία της επένδυσης.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστούν τα κάτωθι :
Η Ελλάδα αποτελεί µια αγορά στην οποία ο θεσµός των Σ∆ΙΤ µπορεί να αναπτυχθεί και να καλύψει
τόσο την ζήτηση σε βασικές υποδοµές µε χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα, όσο και έργα υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Απαιτείται σε πρώτη φάση η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου, στο οποίο θα καταγραφούν και
θα αξιολογηθούν οι υφιστάµενες ανάγκες της χώρας και οι διαθέσιµοι πόροι για την υλοποίηση τους. Στο
σχέδιο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί η ζήτηση και να εντοπισθούν τα θεσµικά προβλήµατα τα οποία
οφείλονται στην πολυνοµία των εµπλεκόµενων φορέων που λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλκυση
ιδιωτικών κεφαλαίων. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι το 70% της ακίνητης περιουσίας της χώρας ανήκει
τον δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η οποία µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι
ξεκαθαρισµένη σε ζητήµατα ιδιοκτησίας, χρήσεων, κλπ.
∆εν φαίνεται να απαιτείται η κατάρτιση ενός ενιαίου και συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου
για τις Σ∆ΙΤ, δεδοµένου του ότι η κοινοτική νοµοθεσία είναι σαφής και εκτός των βασικών απαιτήσεων
που θέτει (προστασία ανταγωνισµού, κανόνες δηµοσιότητας, κλειστή ή ανοιχτή διαδικασία, κλπ) δίδει
στον Κύριο του Έργου σηµαντικά περιθώρια διατύπωσης των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών κάθε
Σ∆ΙΤ.
Στη διάρκεια των τελευταίων µηνών έχουν υπάρξει ορισµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις ή αναµένονται
να δροµολογηθούν (Νόµος ΥΠΕΣ∆Α «ΘΗΣΕΑΣ» για τους ΟΤΑ, Αναπτυξιακός Νόµος,
Νοµοσχέδιο για την ΚΕ∆ που αφορά τα ακίνητα του δηµοσίου, πολεοδοµικές και λοιπές
ρυθµίσεις από το ΥΠΕΧΩ∆Ε), οι οποίες µε τον κατάλληλο συντονισµό θα δηµιουργήσουν συνθήκες
ευελιξίας για την προσέλκυση επενδυτών και την άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο συντονισµός αυτός
κρίνεται απαραίτητος, ώστε να µην υπάρχουν αποσπασµατικές ρυθµίσεις, οι οποίες θα δηµιουργήσουν
σύγχυση στην αγορά, και θα πρέπει να ενταχθεί στο αρχικό στρατηγικό σχέδιο.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η ζήτηση τέτοιας µορφής έργων είναι υψηλή, ειδικά στην
περιφέρεια, ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ετοιµότητα των Κυρίων των Έργων δεν είναι η
απαιτούµενη και αυτό δηµιουργεί σηµαντικό κενό στην άµεση έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών. Κατά
συνέπεια θα πρέπει να δοθεί, άµεσα και αποτελεσµατικά, βάρος στην ενηµέρωση σχετικά µε τις
διαδικασίες και την µεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τις Σ∆ΙΤ.
Απαιτείται η δηµιουργία ενός φορέα – εργαλείου γνώσης, ο οποίος θα παρέχει τεχνογνωσία και
συµβουλευτικές υπηρεσίες, στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν υπάρχει, µε σκοπό την ωρίµανση των έργων
και την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Ο φορέας αυτός θα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους
ειδικούς εµπειρογνώµονες και την υφιστάµενη τους τεχνογνωσία αµοιβαία διαθέσιµους (παραδείγµατος
χάριν οι Task Forces του Ηνωµένου Βασιλείου ή της Ιταλίας) και µέσω αυτών να συµβουλεύονται
οι χρήστες σχετικά µε τις διαφορετικές µορφές Σ∆ΙΤ και τα στάδιά τους, όπως την αρχική µελέτη, τον
τρόπο επιλογής ενός εταίρου ιδιωτικού τοµέα, την καλύτερη κατανοµή κινδύνων, την επιλογή
συµβατικών ρητρών ή ακόµη και την απορρόφηση κοινοτικής χρηµατοδότησης. Είναι προφανές ότι ο
φορέας αυτός θα πρέπει να ασκεί αποκλειστικά και µόνο συµβουλευτικές υπηρεσίες και όχι ελεγκτικές,
διότι ο ιδιωτικός τοµέας λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από τον δηµόσιο και το αστικό δίκαιο της χώρας
είναι από τα πληρέστερα στην Ευρώπη σε ότι αφορά την επίλυση τέτοιας µορφής διαδικασιών.
Κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία µιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για την «επίλυση
διαφορών µεταξύ Κυρίου του Έργου και Ιδιωτών» σε ότι αφορά τις Σ∆ΙΤ. Η αρχή αυτή θα πρέπει
να είναι σε θέση να γνωµοδοτεί σε σειρά κρίσιµων παραµέτρων που θα επιλεχθούν και που έχουν να
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κάνουν µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και µε την εφαρµογή των συµβατικών όρων που θα έχουν
συναφθεί από τον Κύριο του Έργου και τον Ιδιώτη.
Σε πρώτη φάση θα πρέπει να επιλεχθούν ορισµένα πιλοτικά έργα, εφόσον προηγηθεί ο αρχικός
στρατηγικός σχεδιασµός, στα οποία και θα υπάρξει ο απαραίτητος πειραµατισµός σχετικά µε ορισµένα
κρίσιµα ζητήµατα της διαγωνιστικής διαδικασίας και ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιολόγηση των
τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. ∆εν κρίνεται σκόπιµη σε καµία περίπτωση η
προτυποποίηση των τευχών, δεδοµένου του ότι οι κατηγορίες έργων είναι πολλές και
επιπροσθέτως, οι µέθοδοι που µπορεί να εφαρµοστούν είναι επίσης πολλές. Απαιτείται να δοθεί
βάρος στην προετοιµασία και στην ωριµότητα µιας Σ∆ΙΤ και κυρίως στον αρχικό προσδιορισµό της
βιωσιµότητας και της αρχικής αξιολόγησης των κινδύνων, ώστε ο Κύριος του Έργου να µην είναι
απροετοίµαστος και ανηµέρωτος σχετικά µε τις όποιες ιδιαιτερότητες και προβλήµατα δηµιουργηθούν.
Για την Ελλάδα είναι προφανές ότι σε ότι αφορά τα µεγάλα έργα παραχωρήσεων το καθεστώς θα πρέπει
να εξακολουθήσει να είναι το ίδιο, δηλαδή ειδικής προετοιµασίας των συµβατικών τευχών και κλειστής
διαδικασίας. Ωστόσο τα έργα αυτά είναι εξαιρετικά µεγάλου προϋπολογισµού, ειδικών απαιτήσεων σε ότι
αφορά το τεχνικό αντικείµενο και διαφέρουν σηµαντικά σε δοµή και διάρθρωση από άλλες Σ∆ΙΤ. Οι
Σ∆ΙΤ, για τις οποίες αναφέρεται η µελέτη αυτή, είναι µικρά και µεσαία έργα σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, τα οποία θα είναι είτε ανταποδοτικά, είτε υψηλής προστιθέµενης αξίας. Επίσης, είναι προφανές
ότι τα έργα αυτά είναι χαµηλότερου ρίσκου, σε σχέση µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης Οδικών Αξόνων
και κατά συνέπεια η εµπλοκή των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων θα είναι ευχερέστερη σαν απόφαση.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρµοστούν άµεσα στην αλλαγή της δοµής και της διάρθρωσης της
ζήτησης κατασκευαστικών υπηρεσιών. Στα έργα Σ∆ΙΤ µείζονος σηµασίας ζητήµατα είναι η βιωσιµότητα,
η κατανοµή των ρίσκων, η τιµολογιακή πολιτική, ο καθορισµός του εύλογου κέρδους του ιδιώτη, η
παρακολούθηση των χρηµατοροών, κλπ. Η κατασκευή αποτελεί σηµαντικό τµήµα του έργου, µικρής
ωστόσο διάρκειας σε σχέση µε την υλοποίηση µιας Σ∆ΙΤ και εύκολα προσδιορίσιµη. Η παράµετρος αυτή
πρέπει να είναι ξεκαθαρισµένη στις επιχειρηµατικές επιλογές του ιδιωτικού τοµέα και απαιτείται γνώση
και εξειδίκευση.
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