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ΓΖΛΧΖ 

 
Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή 

ηξαηεγηθή». 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Οη πλεξγαζίεο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ ή Public - Private Partnerships, 

PPP) απνηεινχλ κηα κέζνδν θαηαζθεπήο δεκνζίσλ ππνδνκψλ θαη παξνρήο δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, κε ζπλερψο δηεπξπλφκελε εθαξκνγή. ηηο ΓΗΣ, ν δεκφζηνο ηνκέαο αλαζέηεη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα ζρεδηάζεη, λα θαηαζθεπάζεη, λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα ζπληεξήζεη 

κηα ππνδνκή ή/θαη λα ζρεδηάζεη, ζέζεη ζε εθαξκνγή θαη παξάζρεη κηα δεκφζηα ππεξεζία. 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη ήδε αξθεηά δηαδεδνκέλα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λενεηζεγκέλσλ ρσξψλ.  

Οη ηππνινγίεο ιχζεσλ ΓΗΣ είλαη πνιιέο θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην 

έξγν. Κχξηα πιενλεθηήκαηα είλαη, ππν ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαιήο εθαξκνγήο, ε αλάγθε 

δηαζθάιηζεο θνλδπιίσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ ππνδνκψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε θηλεηνπνίεζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ν 

ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο δσήο ελφο έξγνπ ή ππεξεζίαο.  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ΓΗΣ είλαη ζήκεξα αλεπαξθέο, ηφζν 

ζε θνηλνηηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμεηάδεη ην ζέκα ζε 
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ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο αλάζεζεο έξγσλ θαη πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ, ελψ ε 

Eurostat έρεη πξφζθαηα απνθαλζεί γηα ηε κε πξνζκέηξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ 

αλαιακβάλεη έλα θξάηνο κέινο απφ ΓΗΣ, ζην δεκφζην ρξένο. ηελ Διιάδα, επηκέξνπο 

ξπζκίζεηο επέηξεςαλ λα ππάξμεη θάπνηα πξφνδνο ζε αξηζκφ έξγσλ, φκσο, ζηα πην κεγάια 

θαη ιηγφηεξν επηθεξδή γηα ην δεκφζην έξγα, είηε ρξεηάζηεθε εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε 

γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπο, είηε απέηπραλ κεηά απφ θαζπζηεξήζεηο θαη 

κεγάιεο δαπάλεο, ηφζν ησλ ηδησηψλ φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ.  

Οη ζπκβάζεηο ΓΗΣ είλαη ζχλζεηα ζρήκαηα κε καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο θαη 

απνηεινχλ ειεγρφκελεο ηδησηηθνπνηήζεηο ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, πνπ παξαδνζηαθά 

αλήθαλ ζην δεκφζην ηνκέα. ε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ έγηλε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπο, 

αληηκεησπίζηεθαλ θαη αληηκεησπίδνληαη πνιιά ζεζκηθά, πνιηηηθά, επηρεηξεκαηηθά θαη 

άιια πξνβιήκαηα, ηα νπνία είηε αληηκεησπίδνληαη επαξθψο (Αγγιία, Πνξηνγαιία, 

Ηζπαλία, Οπγγαξία, Ηηαιία) είηε δελ ππάξρεη εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζεζκνχ (Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα). Ζ δηακφξθσζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ην νπνίν λα θαζηζηά δπλαηή, ζπκβαηή κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επηθεξδή γηα 

ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο - βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα- ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΗΣ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζή ηνπο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη επηζεκαίλεη αλαιπηηθφηεξα 

ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα πξνβιήκαηα απηά 

είλαη πνιιά θαη αθνξνχλ ζε ζέκαηα ζεζκηθά, ρξεκαην-νηθνλνκηθά, νξγαλσηηθά – ηερληθά 

θ.α. Γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά, ε πξνζέγγηζε επίιπζήο ηνπο είλαη νξαηή θαη 

εθηίζεληαη ζηελ παξνχζα.  
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Σα θύξηα δεηήκαηα – πξνηάζεηο, πνπ αλαδεηθλύνληαη ζην παξόλ θείκελν 

είλαη:  

- Ζ ζεζκνζέηεζε ελφο θεληξηθνχ κεραληζκνχ ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζπκβάζεσλ ΓΗΣ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ.  

- Ζ πξνψζεζε ελφο πιήξνπο, επαξθνχο θαη ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην 

νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ.  

Ο ρξφλνο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν: ε θάζε πεξίπησζε ηα αλαγθαία κέηξα 

πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. „Οκσο, ην δεηνχκελν ηειηθφ απνηέιεζκα, 

δειαδή ε επξεία, επηηπρήο εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ ζηελ Διιάδα, απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη κάιηζηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε παξάιιειεο κεζνδηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο, απφ ην δεκφζην, αιιά θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
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ΜΔΡΟ Α‟ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Οη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) απνηεινχλ κηα κεγάιε 

κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ. Μηα κεηαξξχζκηζε, ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ηα επφκελα ρξφληα. Οη πκπξάμεηο 

πξνζθέξνπλ ζην Γεκφζην ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηα πιένλ ζχγρξνλα κέζα γηα 

ηελ παξνρή δεκνζίσλ αγαζψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, εκπινπηίδνληαο ζεκαληηθά ην 

πθηζηάκελν πιαίζην δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Μέζα απφ 

ηηο πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη ηαρχηεξα, 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη κε ρακειφηεξν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ππνδνκέο πνπ ζα έρνπλ 

άκεζν ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζα βειηηψζνπλ αηζζεηά 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ.  

Οη ΓΗΣ εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζα απφ κία πην 

εμεηδηθεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα επηηχρεη θαιχηεξα ε 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ελψ απνηεινχλ έλαλ ελαιιαθηηθφ δξφκν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

θαηάιιεινπ κείγκαηνο θξάηνπο θαη ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο.  

ηελ Διιάδα, νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα απνηεινχλ κηα 

θαηλνηνκία πνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην πθηζηάκελν πιαίζην ησλ έξγσλ κε 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, ηα νπνία θπξψλνληαη απφ ηε Βνπιή. Μέρξη ζήκεξα έρνπκε 
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ζηελ Διιάδα ηελ εκπεηξία έξγσλ κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, φπσο είλαη ε Αηηηθή 

Οδφο, ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, ή ε Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ. Χζηφζν, ζε απηά ηα 

έξγα ην βαζηθφ γλψξηζκα είλαη φηη ν ηειηθφο ρξήζηεο πιεξψλεη ηνλ ηδηψηε γηα ην έξγν 

πνπ θαηαζθεχαζε. Γηα νξηζκέλα έξγα, φκσο, ή δεκφζηεο ππεξεζίεο ην θφζηνο δελ πξέπεη 

λα ην επηβαξχλνληαη νη ηειηθνί ρξήζηεο, αιιά ην θξάηνο γεληθφηεξα. Σέηνηα έξγα, φπσο 

είλαη νη ππνδνκέο ζε λνζνθνκεία θαη ζε ζρνιεία, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ θαη λα 

ζπληεξνχληαη κε ηδησηηθά θεθάιαηα. Σν Γεκφζην αλαιακβάλεη ηελ απνπιεξσκή ηνπο ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ έξγσλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη πξνθχπηνπλ κεγάια νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία 

γεληθφηεξα.  

Οη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Με ηηο ΓΗΣ ζα 

δνζεί κία λέα ψζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ζα δηαζθαιηζζεί ε έγθαηξε θαη ζσζηή 

νινθιήξσζε πνιιψλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, ελψ παξάιιεια ζα απειεπζεξσζνχλ πφξνη 

γηα πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο. Με ηελ θηλεηνπνίεζε 

θαη ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, ε ρψξα καο ζα απνθηήζεη ζσζηέο θαη αμηφπηζηεο 

ππνδνκέο πνπ ην Γεκφζην δελ ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη πνπ 

έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Οη ΓΗΣ ζα 

δψζνπλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο θαη 

κεγάιεο θιίκαθαο επελδπηηθέο επθαηξίεο.  

Σα νθέιε απφ ηηο ΓΗΣ ζα είλαη κεγάια γηα φινπο. Γηα ην Γεκφζην, γηα 

ηνποπνιίηεο, αιιά θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ απνθηά πξφζβαζε ζε κηα λέα κεγάιε 
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αγνξά. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κηιάκε γηα κηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε θαη γηα έλα 

βαζηθφ ππιψλα ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο.  
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1. ΣΟ  Γ Δ Ν Η Κ Ο  Π Λ Α Η  Η Ο 

 
1.1  Ση είλαη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα 

(ΓΗΣ); 

Οη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) είλαη ζπκβάζεηο – θαηά 

θαλφλα καθξνρξφληεο -, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηαμχ ελφο δεκφζηνπ θνξέα θαη ελφο 

ηδησηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ε κία ΓΗΣ ν 

ηδησηηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ. Ο δεκφζηνο ηνκέαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζρεδηαζηηθψλ, ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη απνπιεξψλεη 

ηνπο Ηδηψηεο είηε κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γεκνζίνπ ζπλδεδεκέλεο 

κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, είηε 

κε απεπζείαο θαηαβνιέο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Οη ΓΗΣ είλαη δειαδή, κνξθέο ζπλεξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ κε ην θφζκν 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο 

θαηαζθεπήο, ηεο αλαθαίληζεο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο κηαο ππνδνκήο ή ζηελ 

παξνρή κηαο ππεξεζίαο, ζε ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, φπνπ ε απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο είλαη είηε αλέθηθηε είηε κε επηζπκεηή. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ γίλεηαη είηε κε ηε κνξθή ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ εηαίξνπ (partner) κε ηνλ θνξέα πινπνίεζήο ηνπο, είηε κε ηε κνξθή ηνπ 

παξνρέα ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην.  
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Ζ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ απηνχ απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

πξφζζεησλ ηδησηηθψλ πφξσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ηνπο δηαζέζηκνπο δεκφζηνπο κε 

ζηφρν ηελ δεκηνπξγία αλαγθαίσλ ππνδνκψλ θαη παξάιιεια ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ν ηδησηηθφο ηνκέαο (ιφγσ 

εμεηδίθεπζεο θαη απμεκέλεο παξαγσγηθφηεηαο) κπνξεί λα εθηειέζεη θαιχηεξα, 

νηθνλνκηθφηεξα, ηαρχηεξα θαη πην πνηνηηθά απφ ην Γεκφζην θαη άιιεο, φπνπ ν δεκφζηνο 

ηνκέαο είλαη πην απνδνηηθφο, ή παξέρεη κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε ζηελ παξνρή 

θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ.  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη κέζσ ησλ ΓΗΣ είλαη δπλαηή ε παξνρή 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ, 

κε ηξφπν νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Ζ ζπλεξγαζία δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ηελ πινπνίεζε 

ελφο ζρεδίνπ ζηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο / ηηκήο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Παξά ηαχηα, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΓΗΣ δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη σο ε 

κνλαδηθή ιχζε γηα έλα δεκφζην ηνκέα, πνπ αληηκεησπίδεη δεκνζηνλνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Οη νηθνλνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο επηινγέο γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θάζε 

ζρεδίνπ (έξγνπ) πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζε ζρέζε κε 

άιιεο επηινγέο, (φπσο είλαη ε θιαζηθή ζχλαςε ζχκβαζεο δεκφζηνπ έξγνπ / ππεξεζίαο) 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ ζε εθαξκνγή.  
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Αιισζηε, ε εμνηθνλφκεζε ή/ θαη δηεχξπλζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, δελ απνηειεί 

ηνλ κνλαδηθφ επηδησθφκελν ζηφρν απφ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην Γεκφζην (θαη ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο) 

παξέρεη ππεξεζίεο, πξνκεζεχεηαη αγαζά θαη πινπνηεί επελδπηηθά ζρέδηα, ψζηε λα 

πξνάγεηαη ε θαηλνηνκία, ν αληαγσληζκφο θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ ηδησηηθφ 

πξνο ην δεκφζην ηνκέα, ε εμαζθάιηζε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ επηηειεζηηθφηεηαο ησλ 

θνηλσθειψλ ππνδνκψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξή βάζε, ε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αλάπηπμεο κε παξάιιειν ζεβαζκφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο Οηθνλνκίαο, 

απνηεινχλ θάπνηνπο απφ ηνπο πνιινχο θαη πνηθίιινπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ.  

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί, είλαη απαξαίηεην νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο ΓΗΣ λα δνκεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΓΗΣ θαη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο λα 

επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ κε βάζε ηε δπλαηφηεηα θαζ ελφο εμ απηψλ λα ηηο 

ρεηξηζζνχλ θαη λα ηηο ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξηψλ ηνπο, πξνο ην ζηφρν.  

Ζ επηηπρία κηαο ΓΗΣ ζηελ πξάμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πιεξφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ζπκθσλεζεί, θαζψο θαη απφ ηελ αθξίβεηα 

θαη ζαθήλεηα ησλ φξσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ πινπνίεζή ηεο. Καηά ζπλέπεηα, έρεη θαίξηα 

ζεκαζία ε ζαθήο δηάθξηζε ησλ ξφισλ, ε αθξηβήο αμηνιφγεζε θαη ε βέιηηζηε θαηαλνκή 

ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, θαζψο θαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ επζπλψλ, πνπ 

αλαιακβάλεη θαζέλαο εμ απηψλ.  
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1.2  Ηζηνξηθή αλαδξνκή  
 

Ζ ηδέα ησλ ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ (ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ) θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πινπνίεζε θνηλσθειψλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη πνιχ 

παιηά. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπκπξάμεσλ ππάξρνπλ ζε πνιιέο Δπξσπατθέο θαη άιιεο 

ρψξεο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα (πκβάζεηο “ΠΑΟΤΔΡ” θαη “ΟΤΛΔΝ”).  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία μεθίλεζε κηα λέα 

δηεξεχλεζε θαη εθαξκνγή δηαθφξσλ ηχπσλ πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα 

(ΓΗΣ), πξνζαξκνζκέλσλ ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ζεζκηθφ θιπ 

πεξηβάιινλ, σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πξφζζεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθαίσλ πξνο πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ, θαζψο νη ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο απμάλνληαλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηα 

δηαζέζηκα θεθάιαηα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλα. Μέρξη ηφηε ε αλάπηπμε ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

ζηεξηδφηαλ θαηά θαλφλα ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Σν παξάδεηγκα ηεο Μ. Βξεηαλίαο 

αθνινχζεζαλ, κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, θαη άιιεο ρψξεο.  

ηελ Διιάδα, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ηδησηψλ ζηελ θαηαζθεπή ή θαη δηαρείξηζε έξγσλ, πνπ είηε αθνξνχζαλ ζε 

πνιχ κεγάιεο ππνδνκέο, είηε ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη πάλησο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ηνκέσλ. 
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1.3 Σν ζθεπηηθφ εθαξκνγήο ησλ ΓΗΣ 
 
Με ηηο ΓΗΣ επηρεηξείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πινπνίεζε 

έξγσλ ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πφξσλ, 

αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ λα θαηλνηνκεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ζχλζεηα έξγα. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηαηεο εθαξκνγήο 

ησλ ΓΗΣ είλαη: 

  Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο πξόζζεησλ έξγσλ θαη ππεξεζηώλ 

Σν θξάηνο θεληξηθά, αιιά θαη νη θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, νθείινπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 

ζχγρξνλεο πνηνηηθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο. Ζ ρξήζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ηα δηαζέζηκα δεκφζηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε 

πινπνίεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ απηψλ. Σα έξγα ΓΗΣ έξρνληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ εληφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θάζε θνξέα, ζπκπιεξσκαηηθά ηφζν 

σο πξνο ηα παξαδνζηαθά δεκφζηα έξγα - πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ πεξηνξίδνληαη - 

αιιά θαη σο πξνο ηηο άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θξάηνπο θαη ηδησηψλ, φπσο ηα κνληέια 

ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ή νη ζπλεξγαζίεο ησλ ΟΣΑ κε ηδηψηεο πνπ ζπλερίδνπλ λα 

εθαξκφδνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην Γεκφζην κπνξεί λα πινπνηήζεη θαη λα πξνζθέξεη 

ζηνπο πνιίηεο ηαρχηεξα πεξηζζφηεξα έξγα θαη ππεξεζίεο. 
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 Μεηαβίβαζε θηλδύλσλ ζηνπο ηδησηηθνύο θνξείο 

Ζ ελζσκάησζε - θαηά πεξίπησζε - ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο έξγνπ ζε κία ζχκβαζε ΓΗΣ θαη ε κεηαβίβαζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θηλδχλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα κεγαιχηεξε 

επηκέιεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκαηε κείσζε, αλ φρη ηελ 

εμάιεηςε, ησλ ππεξβάζεσλ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ 

έξγσλ. Δπηπιένλ, ε αλάιεςε απφ ηνπο ηδηψηεο ηεο επζχλεο γηα ζπληήξεζε ησλ έξγσλ 

νδεγεί ζε πνηνηηθφηεξεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο κε κεγαιχηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

 Βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ θιίκαηνο 

Μέζα απφ ηηο ΓΗΣ ην δεκφζην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε δηάθνξνπο θνξείο θαη 

επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα, λα αλαπηχμνπλ 

θαηλνηνκίεο θαη λέεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο καθξνρξφληνο ραξαθηήξαο ησλ 

ζπκβάζεσλ ΓΗΣ δεκηνπξγεί εηαηξίεο κε πξνβιέςηκα έζνδα θαη νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα. Οη δξάζεηο απηέο αλαηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

1.4 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πκπξάμεσλ 

Ζ επηινγή ησλ ηδησηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ έλα έξγν ΓΗΣ γίλεηαη κεηά απφ 

δεκφζην δηαγσληζκφ. Οη ΓΗΣ πινπνηνχληαη κε ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ έξγνπ, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο φζν θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηφζν ηνπ Ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ 
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Γεκφζηνπ ηνκέα. Σα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ΓΗΣ επηζηξέθνληαη ζην Γεκφζην κεηά 

απφ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

 Υξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη απνπιεξσκή 

Με ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ππνςήθηνο Ηδησηηθφο Φνξέαο πνπ επηιέγεηαη 

δεκηνπξγεί κία αλψλπκε Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ (ΔΔ), ε νπνία αλαιακβάλεη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

- ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ, 

- ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη 

- είηε ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ είηε ηε ζπληήξεζή                                            

   ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ ΔΔ ππνγξάθεη κε ην Γεκφζην κηα ζχκβαζε, κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην έξγν θαη επίζεο, εμαζθαιίδεη ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη ζπλήζσο θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ηδησηψλ θαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ δαλεηαθά θεθάιαηα.  

Ζ ΔΔ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ηεο ππνδνκήο ηνπ έξγνπ 

(θαηαζθεπή έξγνπ, αλαθαίληζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχθ.ά.) 

θαη ηεο παξνρήο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ππεξεζηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκπξαμεο 

είηε κε ίδηα κέζα, είηε κέζσ επηιεγκέλσλ ππεξγνιάβσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε ΔΔ εηζπξάηηεη ηκεκαηηθέο 

πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο απφ ην Γεκφζην ή/θαη ηέιε απφ ηνπο ρξήζηεο, απνπιεξψλεη 

ζηαδηαθά ηα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη, εθφζνλ έρεη θέξδε, θαηαβάιιεη κέξηζκα ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο, αλακέλνληαο κηα εχινγε απφδνζε ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρεη επελδχζεη. 
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Δηθόλα 1: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη απνπιεξσκή 
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Πίλαθαο 1: Οικξμξμική απξδξηικόηηηα 

 
 Πξνδηαγξαθέο παξαγόκελνπ απνηειέζκαηνο 

ην πιαίζην ηεο ΓΗΣ ν Γεκφζηνο ηνκέαο θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο (ππεξεζία ή αγαζφ ή πιαίζν επελδπηηθνχ ζρεδίνπ) θαη ν 

Ηδησηηθφο ηνκέαο απνθαζίδεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο πφξνπο θαη ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα επηηχρεη ην επηζπκεηφ επίπεδν ηνπ παξαδνηένπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

ζπληζηάηαη ζην Γεκφζην λα ζέηεη κε αλαγθαίνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ν Ηδησηηθφο ηνκέαο ζα επηηχρεη ην δεηνχκελν απνηέιεζκα, αιιά λα ηνπ παξέρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ επειημία θηλήζεσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ 

ιχζεσλ, ηφζν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή, φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία.  

 Δμαζθάιηζε επηζπκεηνύ επηπέδνπ απόδνζεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα  

Με ηελ ΓΗΣ ζπκθσλείηαη (θαη έηζη εμαζθαιίδεηαη ζπκβαηηθά) ε παξνρή ησλ 

δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο/πνζφηεηαο, γηα φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, ή ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ζεκαληηθφ ηκήκα απηήο.  

 Δπηκεξηζκόο θηλδύλσλ 

Οη πνιινί θαη δηάθνξνη θίλδπλνη (ξίζθα), πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα έξγν ζην 

πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ΓΗΣ, επηκεξίδνληαη αλάκεζα ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Ηδησηηθφ 

Κίμδρμξι                           
(Υπενβάζεηξ θόζημοξ θαη πνόκμο) Οικξμξμική Απξδξηικόηηηα 

Κόζηξπ Δαμειζμξύ 
Κίμδρμξι              
(Υπενβάζεηξ θόζημοξ θαη πνόκμο) 

Κόζηξπ Λειηξρογίαπ Κόζηξπ Δαμειζμξύ 

Κόζηξπ Καηαζκερήπ 

Κόζηξπ Καηαζκερήπ  

Κόζηξπ Λειηξρογίαπ 

Παοαδξζιακή Μέθξδόπ Δημξποάηηζηπ ΔΙΣ 
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ηνκέα, κε βάζε ην πνηνπο θηλδχλνπο κπνξεί ν θάζε ηνκέαο λα ειέγμεη θαη λα δηαρεηξηζηεί 

θαιχηεξα.  

 Βησζηκόηεηα έξγνπ 

ηελ ΓΗΣ ε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξξνψλ λα θαιχςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ.  

 Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ έξγνπ 

Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην κηαο ΓΗΣ, εμαξηάηαη θαη‟ 

αξρήλ απφ ηε βησζηκφηεηα, αιιά ζπκπιεξσκαηηθά θαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ επελδπηή (πηζαλψο λα δεηεζεί απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο ην δηθαίσκα αλαγσγήο ζηνλ 

επελδπηή) θαη ηελ θεξεγγπφηεηα & εκπεηξία ηνπ δηαρεηξηζηή (operator).  

 Ακνηβή ζπλδεδεκέλε κε ηελ απνδνηηθόηεηα 

ην πιαίζην κηαο ΓΗΣ, ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα ζπλδέεηαη θαη 

ειέγρεηαη κε ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη, θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί 

ζηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο. Με ην ηξφπν απηφ πεξηνξίδνληαη νη ππεξβάζεηο θφζηνπο θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αθνχ, γηα λα θαηαβιεζνχλ νη πιεξσκέο, πξέπεη ην έξγν λα είλαη 

νινθιεξσκέλν θαη λα ιεηηνπξγεί, φπσο ζπκβαηηθά έρεη θαζνξηζηεί.  

 πκβάζεηο 

ε κηά ΓΗΣ ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε θαζνξίδεηαη απφ ζρεηηθέο 

ζπκβάζεηο, ηηο νπνίεο ππνγξάθνπλ θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ: ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ / αγαζψλ, ηνλ κεραληζκφ πιεξσκψλ θαη θπξψζεσλ, ηνλ 

επηκεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ θιπ.  
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 πλδπαζκόο ζηόρσλ θαη επηδηώμεσλ 

Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο, απφ πιεπξάο Ηδησηηθνχ Φνξέα, ησλ θξηηεξίσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ηνπ πξνο παξαγσγή έξγνπ, ζην πιαίζην κηαο 

ΓΗΣ, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο ησλ ρξεζηψλ. Ζ δπλαηφηεηα 

εθπιήξσζεο απνηειεί ζπγρξφλσο βαζηθφ θξηηήξην ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ηδησηηθνχ 

Φνξέα απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο.  

 Μεγάιε Γηάξθεηα  

Ζ ζπλζεηφηεηα ηεο ΓΗΣ (εμάξηεζε ακνηβήο πξνο παξαγφκελν έξγν) θαζψο θαη 

ην χςνο ηεο επέλδπζεο, απαηηνχλ ζπλήζσο δέζκεπζε φισλ ησλ κεξψλ ζε κεγάιν βάζνο 

ρξφλνπ (20 – 30 ρξφληα).  

 

1.5 Υξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ έξγσλ 

 
Ζ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ είλαη κέξνο ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ πνπ 

ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαηαπφ ην θξάηνο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ δηακνξθσκέλεο ή 

κειινληηθέο αλάγθεο. ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο θνηλσθεινχο έξγνπ είλαη θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, αθνχ πξψηα δεκηνπξγεζνχλ θπζηθά νη πξνυπνζέζεηο 

θαη ηα θίλεηξα αλάπηπμεο, κε γεληθφηεξεο ζεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο. Παξαηεξήζεθε σζηφζν ην θαηλφκελν, φπνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κφλνη ηνπο ή ζπλδπαζηηθά κεηαμχ ηνπο, ηα ζρεδηαδφκελα έξγα θαηέιεγαλ 

ρξεκαηνηθνλνκηθά κε βηψζηκα δηφηη: 

α. ην θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο ήηαλ πνιχ πςειφ 

β. Απφ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ δελ παξάγεηαη ηθαλφ έζνδν γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ πφξσλ, 
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γ. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ήηαλ ππεξβνιηθέο. 

Γηα λα θαηαζηεί έλα έξγν νηθνλνκηθά βηψζηκν (πρ. απηνθηλεηφδξνκνο) πξέπεη λα 

έρεη ηφζα έζνδα, ψζηε ηνπιαρηζηφλ λα ππεξθαιχπηεη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο 

θαη δηαρείξεζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Σν πξφβιεκα απηφ δεκηνπξγήζεθε ζην 

νδηθφ δίθηπν ησλ ΖΠΑ, φπνπ ε Κπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα ζπληεξήζεη ην νινέλα θαη 

πην επηβαξπκέλν ζχζηεκα απηνθηλεηνδξφκσλ, έλα ζχζηεκα πνπ νινέλα γηλφηαλ πην 

αθξηβφ ζηε ζπληήξεζε ηνπ, ψζπνπ θαηέθπγε ζηε ιχζε ησλ ΓΗΣ. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην θπξίαξρν αίηεκα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά βίσζηκνπ έξγνπ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά βηψζηκν, απαηηείηαη ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα, ηελ νπνία κπνξεί λα δψζεη ε ζπλεξγαζία δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα πξνζθέξνληαο απνηειεζκαηηθέ ιχζεηο ζην πιαίζην ελφο κνληάινπ 

ζχκπξαμεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ζπλεξγαζία απηή, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ γφληκε ζχλζεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ, κε ηηο εκπνξηθέο, ηερληθέο θαη 

ζηειερηθέο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηελ επειημία θαη ηηο ρξεκαηνηνηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, επηηπγράλεη: 

I.Πξψηνλ, λα βειηηψζεη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο δηακφξθσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο, φπσο: κειέηεο, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη δηαρείξεζεο ηνπ 

έξγνπ 

II.Γεχηεξνλ, λα επηηχρεη πςειή επίδνζε ζε επίπεδα ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θφζηνπο, 

πνηφηεηαο έξγνπ, δηεπθνιχλνληαο ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο 
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III.Σξίηνλ, λα πξνζειθχζεη ηνπο πξφζζεηνπο, αλαγθαίνπο πφξνπο θαη κέζα γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ, απειεπζεξψλνληαο ηα απφ ηα δεζκά ησλ ειιείςεσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δθ ησλ πξαγκάησλ επνκέλσο, σζνχληαη νη εμειίμεηο ζηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ 

θαη ηδησηηθνχ, πνπ απνηεινχλ ηελ πιένλ ψξηκε απαίηεζεησλ θαηξψλ,πνπ επηβάιιεηαη 

απφ ηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηφζν ηεο Διιάδαο, 

φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

απφηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ρψξαο, φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. 

Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ελφο Γεκφζηνπ Έξγνπ αλαιχεη θαη αμηνινγεί θαη‟ αξρήλ 

ην Έξγν κε θαζαξά εζληθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε δαπάλε ελφο 

Γεκφζηνπ Έξγνπ θαη ζην θνηλσληθφ φθεινο, πνπ απηφ ζα πξνζθέξεη, θαζνξίδεη ηελ 

απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ.Απφθαζε πνπ ελαπφθεηηαη ζην Γεκφζην. Σν Έξγν κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζζεί θαη‟ αξράο ζαλ Γεκφζην, ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηηο Γεκφζηεο 

Δπελδχζεηο. 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε Υξεκαηηθή Αμία ελφο Έξγνπ θαη ζηνο Πξνβιέςεηο Δζφδσλ 

πνπ ζα πξνζπνξίζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζνξίδεη ην εάλ ην Έξγν απηνρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ή ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαη κε ην Γεκφζην, εάλ ην έξγν 

δαλεηνδνηείηαη ή φρη απφ Δκπνξηθέο Σξάπεδεο θαη, γεληθά, εάλ θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζηα 

πιαίζηα κηαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο.Σε ζρέζε απηή επηδεηνχλ κε ηα Υξεκαηνδνηηθά 

ηνπο ρέδηα νη κηινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο. 
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1.6 Ο ξφινο ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα 

 
ε κηα ΓΗΣ νη ξφινη ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα είλαη ζαθψο 

νξηζκέλνη. 

Α. Ο Γεκόζηνο Σνκέαο αλαιακβάλεη: 

 ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ ΓΗΣ 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα 

 ηελ ππνζηήξημε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ   

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ηδηψηε.  

Β. Ο Ηδησηηθόο Σνκέαο αλαιακβάλεη: 

 ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ζχκθσλα κε ην γεληθφ ζρέδην ηεο πξνθήξπμεο 

 ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ  

 ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηε ζπληήξεζή ηνπ 

 ηελ επηζηξνθή ζην Γεκφζην ηνπ έξγνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ 

Πίλαθαο 2: Ρόλξι Δημόζιξρ και Ιδιωηικξύ Σξμέα 

Ο οόλξπ ηξρ Δημόζιξρ Σξμέα Ο οόλξπ ηξρ Ιδιωηικξύ Σξμέα 

Καηάνηηζε           Αλημιόγεζε   

πνμδηαγναθώκ 

Μειέηε                 Καηαζθεοή  

-                      - 

Έγθνηζε             Υπμζηήνηλε  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-                        Παναθμιμύζεζε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Φνεμαημδόηεζε     Σοκηήνεζε 

ή/θαη                    Λεηημονγία 
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Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο κηαο ΓΗΣ 

Ζ επηηπρία κηαο ΓΗΣ εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζπληειεζηψλ ηεο, ηφζν ηνπ Ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

Α. Ηδησηηθόο Σνκέαο 

 Καηαζθεπαζηηθέο Δηαηξείεο 

 Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα 

 Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο, Λεηηνπξγίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο 

 χκβνπινη 

Β. Γεκόζηνο Σνκέαο 

 Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ 

 Αλαζέηνπζεο Αξρέο 

 Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη  Οηθνλνκηθψλ 

Κξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ζπκβάζεσλ κνξθήο ΓΗΣ  

A. Παξάγνληεο πνπ ειέγρεη ή θαζνξίδεη ην Γεκόζην:  

 Καζνξηζκφο πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα πξνο αλάπηπμε  έξγα 

 Γέζκεπζε ηνπ Γεκνζίνπ ζε απηέο ηηο κνξθέο ζχκπξαμεο  

 πληνληζκφο κεηαμχ ησλ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ  

 Ηθαλφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη 

ζπκβάζεηο απηήο ηεο κνξθήο (δηαπξαγκαηεχζεηο,παξαθνινχζεζε,έιεγρνο, 

αμηνιφγεζε)         

 Πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο ηεο αγνξάο (βησζηκφηεηα θαη ειθπζηηθφηεηα έξγσλ) 

 Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα (affordability) ηνπ έξγνπ απφ ηε πιεπξά ηνπ 

Γεκνζίνπ 
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 Καηάιιειν νηθνλνκηθφ, λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην  

 Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ην έξγν  

 Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ  

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο  

 Σππνπνίεζε γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη θαζνξηζκφο απνηειεζκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ  

Β. Παξάγνληεο πνπ ειέγρεη ή θαζνξίδεη ν Ηδησηηθόο ηνκέαο:  

 Ηθαλφηεηα ηεο αγνξάο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 

έξγνπ 

 Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα (viability) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηε 

πιεπξά ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα 

 Γπλαηφηεηα απνθφκηζεο απνδεθηνχ θέξδνπο γηα ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα 

 Γ. Παξάγνληεο πνπ ειέγρνληαη ή θαζνξίδνληαη θαη από ηνπο δύν:  

 Δπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ  

 πκβαηφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην 

 Γφκεζε θαη Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ (θαζνξηζκφο ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ, 

κεραληζκνί πιεξσκψλ θιπ) 

 Πξνζδηνξηζκφο, απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη θαηάιιεινο επηκεξηζκφο 

θηλδχλσλ 

 Σερλνγλσζία θαη εκπεηξία  
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1.7 Πιενλεθηήκαηα θαη πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ 

αλάπηπμε κνξθψλ ζχκπξαμεο ΓΗΣ  

 
ιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζε φιν ην θφζκν αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ κνξθέο ζχκπξαμεο ηχπνπ PPP αλαγλσξίδνληαο ηελ πξννπηηθή εκθάληζεο 

ζεκαληηθψλ σθειεηψλ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Σα πην ζεκαληηθά νθέιε πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηέηνηεο κνξθέο ζχκπξαμεο είλαη ηα αθφινπζα:  

Γηα ην Γεκόζην:  

 Βειηίσζε ππνδνκώλ θαη παγίσλ - Δπειημία 

Οη κνξθέο απηέο ζχκπξαμεο κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε πνιινχο βαζηθνχο ηνκείο ππνδνκψλ - δξαζηεξηφηεηαο φπσο 

ε χδξεπζε, ε ελέξγεηα, νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη νδηθνί άμνλεο, νη κεηαθνξέο, ηα 

λνζνθνκεία, ηα ζρνιεία, νη θπιαθέο, ε ζηέγαζε γξαθείσλ θαη ππεξεζηψλ, ηα κνπζεία 

θιπ, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ. ε φιεο απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο βειηηψλεηαη ε θαηλνηνκία, ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

αγαζψλ / ππεξεζηψλ / παγίσλ.  

 Τπεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο – Καιύηεξε δηνίθεζε έξγνπ 

Ζ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε κνξθή ζπκβάζεσλ ΓΗΣ, κπνξεί λα 

είλαη πςειή ζε ζρέζε κε απηή πνπ ιακβάλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, σο 

απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπ θηλήηξνπ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηελ πξνζρεδηαζκέλε ζπληήξεζε γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ.  
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 Καηλνηνκία – Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ρξήκαηνο 

Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ν Ηδησηηθφο ηνκέαο ζε αληίζηνηρα έξγα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ, κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ έξγσλ, βειηίσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα πξφηππα γηα κεηαγελέζηεξα έξγα θαη λα εθαξκνζηνχλ 

αληίζηνηρα θαη ζε απηά.  

 Παξνρή ππεξεζηώλ κε ζπλνιηθά ρακειόηεξν θόζηνο 

ηνπ Ζ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ ηεο κνξθήο PPP εθφζνλ ην ζρήκα θαη ε ζχκβαζε έρνπλ 

δνκεζεί θαη εθαξκνζζεί ζσζηά θαηά θαλφλα είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο πνπ 

επηβαξχλεη ην Γεκφζην φηαλ ε πξνκήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ γίλεηαη 

κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Παξφηη κπνξεί λα ππάξμεη επηπξφζζεην θφζηνο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ κε Ηδησηηθά θεθάιαηα, θαζψο ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ 

Ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ζπλήζσο πςειφηεξν απφ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ην 

θφζηνο απηφ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηηο ζπλέξγηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή. Οη ζπλέξγηεο απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ (value for money), κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπκβαηηθφ 

ηχπν πξνκεζείσλ. Ζ Ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ε 

κεηαθνξά ηεο επζχλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα έρεη ζπλήζσο σο 
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απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ππεξβάζεσλ θφζηνπο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο, παξάγνληεο πνπ δχζθνια ειέγρνληαη ζην ζπκβαηηθφ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 Μεηαθνξά θηλδύλσλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν θαη ν επηκεξηζκφο 

ηνπο αλάκεζα ζην Γεκφζην θαη ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα κε βάζε ην πνηνο κπνξεί λα ρεηξηζηεί 

θαη λα ειέγμεη θαιχηεξα πνηνπο θηλδχλνπο, απνηειεί ίζσο ην πην ζεκαληηθφ φθεινο απφ 

ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο. Ο επηκεξηζκφο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηνπο αθφινπζνπο 

θηλδχλνπο: ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο, ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, 

ρξεκαηνδφηεζεο, αγνξάο, λνκηθνχο, θιπ. ην αθφινπζν ζρήκα θαίλεηαη ν επηκεξηζκφο 

ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 
Δηθόλα 2: ρεκαηηθό δηάγξακκα κεηαθνξάο θηλδύλσλ 

 
Γεκόζην: Αλάιεςε θηλδχλσλ          Μεηαθνξά ή Αλάιεςε θηλδύλσλ         Ηδηώηεο: Μεηαθνξά θηλδχλσλ 

 
 
 

 
 
 
 
 
Απαηηνχκελεο άδεηεο                                   Πιεζσξηζκφο                                         ρεδηαζκφο 

Θεζκηθό πιαίζην                              Εήηεζε (ρξήζε / κέγεζνο)                               Καηαζθεπή 

(θόξνη, ρσξνηαμηθόο                            Τπνιεηκκαηηθή αμία                                    Λεηηνπξγία 

 ζρεδηαζκόο θιπ)                              Γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο                               Υξεκαηνδφηεζε 

                                                                                                                                   Σερλνινγία 
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 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο   απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ λέσλ 

ππεξεζηώλ 

Μέζσ ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ζηνλ θνξέα εθείλν πνπ κπνξεί λα ηνπο 

ρεηξηζηεί θαιχηεξα θαη κε ηε ζχλδεζε ησλ πιεξσκψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε 

ηελ απνδνηηθφηεηα, νη ζπκβάζεηο PPP κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζαθέο θίλεηξν γηα 

ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ρσξίο ππεξβάζεηο θφζηνπο θαη 

ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ επηζπκεηψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σν Γεκφζην θαηαβάιιεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ πιεξσκψλ κφλν 

φηαλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαιχπηνπλ πιήξσο ην επηζπκεηφ επίπεδν θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο (κεραληζκφο πιεξσκψλ). Αληίζεηα θαηά ηηο πκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ε 

ζπληήξεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αγαζνχ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγαζνχ θαη 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ θνξείο πνπ δελ έρνπλ 

πάληα ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή.  

 αθήο πξνζήισζε ζηνλ πειάηε / πνιίηε 

Με ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κνξθήο PPP, ην Γεκφζην ζθνπεχεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο δεηνχκελεο 

ππεξεζίεο θαη φρη ζηε δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ 

κεηαθίλεζε ηνπ ζηφρνπ απφ ηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

απνηειέζκαηνο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε 

θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη πνιηηψλ.  
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 Γηαθνξνπνίεζε ππεξεζηώλ 

Με ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ κνξθψλ ζχκπξαμεο επηηπγράλεηαη αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζηελ αγνξά κε ηελ 

ζεζκνζέηεζε βάζεσλ ζχγθξηζεο (benchmarking), γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

 Υξεκαηνδόηεζε - Αλάπηπμε πεξηζζνηέξσλ έξγσλ 

 Με ηε ρξήζε Ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αλάπηπμε έξγσλ 

κπνξεί λα επηηαρπλζεί ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκψλ ηεξψληαο ηηο Γεκφζηεο 

δαπάλεο ζην πξνυπνινγηζζέλ θφζηνο, ρσξίο ππεξβάζεηο θαη ρσξίο αλάγθε γηα πξφζζεηα 

θνλδχιηα.  

 Δπξύηεξα νηθνλνκηθά νθέιε 

Με ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ έξγσλ ζε πεξηφδνπο 

φπνπ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, ε αλάπηπμε ζπκβάζεσλ 

ηεο κνξθήο PPP κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.  

 Σερλνγλσζία 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ επηηπγράλεηαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

ζην Γεκφζην ηνκέα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα.  

Γηα ηνλ Ηδησηηθό ηνκέα:  

 πκκεηνρή ζε έξγα δεκνζίνπ θαη θνηλή «ηδηνθηεζία» επί ησλ παγίσλ 

 Διθπζηηθά πεξηζώξηα θέξδνπο  
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 Μεγάιεο δηάξθεηαο ζπκβάζεηο 

 

 1.8 Δλδερφκελα κεηνλεθηήκαηα  
 

 Πνιππινθόηεηα πινπνίεζεο 

Οη δνκέο PPP παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πνιππινθφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπο 

ιφγσ ησλ απαξαίηεησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ θαζψο θαη ηνπ ζχλζεηνπ πιέγκαηνο 

ζπκβάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ θάζε πηζαλφ θίλδπλν θαη ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπ ψζηε λα επηηεπρζεί ν επηκεξηζκφο ησλ θηλδχλσλ ζε εθείλα ηα εκπιεθφκελα κέξε πνπ 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ.  

 Τςειά θόζηε δόκεζεο ζύκπξαμεο 

Σν θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ κνξθψλ ζχκπξαμεο θαηά ην 

ζηάδην δηακφξθσζεο ηνπο, κπνξεί ιφγσ πνιππινθφηεηαο λα είλαη αξθεηά πςειφηεξα 

απφ ηα αληίζηνηρα πνπ πξνθχπηνπλ κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ παγίσλ θαη 

ππεξεζηψλ. Απηφ βεβαίσο δελ ζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη θαη‟ 

αλάγθε πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνκήζεηαο έξγσλ.  

 Τςειόηεξα θόζηε δαλεηζκνύ 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Ηδησηηθνχ θνξέα είλαη θαηά θαλφλα πςειφηεξν απφ 

απηφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ν ηδησηηθφο θνξέαο ζα επηδηψμεη πςειφ πνζνζηφ 

δαλεηζκνχ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα επηβαξπλζεί. Απηφ 

βεβαίσο δελ ζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη θαη‟ αλάγθε πςειφηεξν 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνκήζεηαο έξγσλ.  
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 Αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ζύκβαζεο 

Δλδέρεηαη λα κελ ππάξρεη ε θαηάιιειε παξαθνινχζεζε θαη απαηηνχκελνο 

έιεγρνο ηεο ζχκβαζεο κε απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα (επίπεδν ππεξεζηψλ, κεραληζκφο πιεξσκψλ, αλάιεςε θηλδχλσλ θιπ). 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο είηε ζηελ απνπζία 

θαηάιιειψλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο.  

 Έιιεηςε αληαγσληζκνύ 

Ζ χπαξμε αληαγσληζκνχ ζε κηα ζχκβαζε PPP ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Χζηφζν ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα κπνξεί λα κελ επηηεπρζεί φηαλ δελ 

ππάξρνπλ ζπλζήθεο ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ ή φηαλ ν αληαγσληζκφο είλαη πεξηνξηζκέλνο 

ή φηαλ ν αξηζκφο ησλ ηδησηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο (έρεη ηηο 

γλψζεηο, ηελ ηθαλφηεηα, ηνπο πφξνπο) είλαη κηθξφο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα αξθεηά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ PPP 

δνκψλ δχλαληαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ κε ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ, δηάξζξσζε θαη 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα ε αξρηθή κειέηε βησζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεη φηη ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ κία ηέηνηα δνκή δχλαηαη λα 

ππεξθαιχςεη ην πςειφηεξν θφζηνο ηεο δφκεζεο ζχκπξαμεο θαη ηήο ρξεκαηνδφηεζεο 

(value for money). Δπηπιένλ απαηηείηαη ζαθήο ππνζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο 

ηφζν ζε πνιηηηθφ, λνκνζεηηθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν.  
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1.9 πκπεξάζκαηα  

 
 Σν ΓΗΣ απνηειεί αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ πξνκήζεηα πιήζνπο 

ππνδνκψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο  

 Δίλαη δπλαηή ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο  

 Ζ Ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα είλαη πην αθξηβή απφ ηε Γεκφζηα αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε ε εηζαγσγή κίαο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά θαλφλα θαη ππφ 

ζσζηέο πξνυπνζέζεηο επηθέξεη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο 

(θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε).  

 Ζ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηελ αλάπηπμε κνξθψλ PPP θαηά 

θαλφλα βειηηψλεηαη ελψ ν Γεκφζηνο ηνκέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη θαη λα 

ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Καζψο νη πιεξσκέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα είλαη ζαθψο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο, ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απνηειεί θίλεηξν γηα ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα λα γίλεη απνδνηηθφο, 

απνηειεζκαηηθφο θαη ε πνηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη είλαη θαιχηεξε απφ απηή πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πξνκεζεηψλ.  

 Ζ θπβέξλεζε δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ζε Γεκφζηα αγαζά θαζψο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ 

Ηδησηηθφ ηνκέα επηιεθηηθά θίλδπλνη θαη επζχλεο ζρεηηθέο κε ηελ θαζεκεξηλή 

δηαρείξηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Χζηφζν ν Γεκφζηνο ηνκέαο ζε θάζε 

πεξίπησζε δηαηεξεί ζηνλ έιεγρφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη επηβνιήο 

πνιηηηθψλ, πξνδηαγξαθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ. 
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2 .  Υ Ζ Μ ΑΣΑ   Γ Η Σ 

 
Οη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα απνηεινχλ έλα ρξεκαηνδνηηθφ 

εξγαιείν πινπνίεζεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν έρεη εθαξκνζζεί δηεζλψο 

κε πνιιέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκπξαμεο, ην είδνο θαη 

ην κέγεζνο ηεο εκπινθήο ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα ζε απηφ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηα δχν κέξε, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ζπκπξάμεηο ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: ζε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ θαη ζε κε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ. 

 

2.1  Αληαπνδνηηθά Έξγα ΓΗΣ 

Χο αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ λννχληαη εθείλα ηα έξγα ή νη ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο 

πέξα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο, νη 

ηδησηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο.  

Απφ ηελ εθκεηάιιεπζε απηή, κέζσ ηεο είζπξαμεο ηειψλ απφ ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο, νη ηδησηηθνί θνξείο απνπιεξψλνπλ ηελ 

αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνζδνθνχλ ζηελ εμαζθάιηζε εχινγνπ θέξδνπο. Σν χςνο 

ησλ ηειψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο είζπξαμήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα 

ζηε χκβαζε χκπξαμεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα θαη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ αληαπνδνηηθψλ έξγσλ ΓΗΣ, νη ηδησηηθνί θνξείο 

αλαιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο, θαη 

ηνλ θίλδπλν ηεο δήηεζεο - ην εάλ δειαδή νη πνιίηεο ζα θάλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε 

ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο - ψζηε θαη‟επέθηαζε νη ηδηψηεο λα κπνξέζνπλ λα εηζπξάμνπλ 
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ηα πξνζδνθψκελα απφ ηελ ζχκπξαμε έζνδα. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ 

ιεηηνπξγίαο ην έξγν κεηαβηβάδεηαη ζην Γεκφζην. 

Δάλ ην έξγν δελ είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθφ, ε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ είηε κε εθάπαμ 

πνζφ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο, είηε κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο θαηά ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο. 
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                                                     Δηθόλα 3: Αμηαπξδξηικά έογα ΔΙΣ 

 

 
 

 
Π         θώ 

Μέηνρνη / 

Σξάπεδεο 

α) Ίδηα 

Κεθάιαηα / 

Γάλεηα 

β)Μεξίζκαηα / 

Σφθνη / 

Κεθάιαηα 

Υξήζηεο 

α)Σέινη 

Υξήζεο 

Αλαζέηνπζα 

Αξρή 

α) 

Μεηαβίβαζε 

ππνδνκήο κε 

ηε ιήμε ηεο 

χκβαζεο 

β)Γηθαηψκαηα 

Λεηηνπξγίαο 

Δηαηξεία 

Δηδηθνύ 

θνπνύ 
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Π πλήζε αληαπνδνηηθά έξγα είλαη ηα ζπγθνηλσληαθά έξγα (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, 

ζηδεξφδξνκνη, ζηαζκνί απηνθηλήησλ θιπ), πεξηβαιινληηθά έξγα (χδξεπζε, απνρέηεπζε, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ), ελεξγεηαθά έξγα, έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ζεκαηηθά 

πάξθα. 

 

αξαθνιν  

2.2 Με Αληαπνδνηηθά Έξγα ΓΗΣ 
 

Χο κε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ λννχληαη εθείλα ηα έξγα ή νη ππεξεζίεο, ζηηο 

νπνίεο δελ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ππνδνκέο ή ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ην 

θξάηνο θαη απνιακβάλνπλ δσξεάλ νη πνιίηεο. 

ε απηά ηα έξγα, νη ηδηψηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο απνπιεξψλνληαη απ‟ 

επζείαο απφ ην θξάηνο, ελψ αλαιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ θαηαζθεπή, φρη φκσο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο δήηεζεο. Αλη‟ απηνχ, 

αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο δηαζεζηκφηεηαο- δειαδή, ηε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε 

ηεο ππνδνκήο ή ηεο ππεξεζίαο – ψζηε λα ηελ θαζηζηνχλ δηαζέζηκε, λα δηαηεξνχλ, 

δειαδή, ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ζε ζαθψο θαζνξηζκέλα απφ ην δεκφζην επίπεδα 

πνηφηεηαο γηα φζν ρξφλν νξίδεη ε ζχκβαζε ζχκπξαμεο. Οη ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο ηνπ 

δεκνζίνπ νλνκάδνληαη πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο (availability payments), θαζψο γηα λα 

θαηαβιεζνχλ ζην αθέξαην ζηνλ Ηδησηηθφ Φνξέα, απηφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ δειαδή ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ή 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππνδνκψλ είλαη ρακειφηεξν απφ ην νξηδφκελν ζηε ζχκβαζε 
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ζχκπξαμεο, νη πιεξσκέο απηέο κεηψλνληαη αλάινγα ή θαη αλαζηέιινληαη έσο φηνπ ν 

Ηδησηηθφο Φνξέαο ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (θαη επηηχρεη ην ειάρηζην 

επίπεδν πνηφηεηαο πνπ απαηηεί ε ζχκβαζε ζχκπξαμεο). Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκβαηηθήο 

πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ην έξγν πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην. 

Σα κε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ είλαη ζπλήζσο έξγα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. 

Σέηνηα έξγα, είλαη ηα ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία, ηα θηίξηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεραλνγξάθεζεο, θαζψο θαη ηα ζπγθνηλσληαθά έξγα κε 

ρακειή δήηεζε (επαξρηαθνί νδνί, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο θιπ). 
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                                          Δηθόλα 4: Μη αμηαπξδξηικά έογα ΔΙΣ 

Ο ξόινο ηνπ Ιδησ ηηθνύ Σνκέα 
Μειέηε Καηαζθεπή 

Μέηνρνη / 

Σξάπεδεο 

α) Κεθάιαην / 

Γάλεηα 

β)Μεξίζκαηα / 

Κεθάιαην θαη 

ηφθνη 

Υξήζηεο 

α) Σέιε 

Υξήζεο (αλ 

πξνθχπηνπλ 

εκπνξηθέο ή 

άιιεο ρξήζεηο 

απφ ην έξγν) 

Αλαζέηνπζα 

Αξρή 

α) Μεηαβίβαζε 

ππνδνκήο κε ηε 

ιήμε ηεο 

χκβαζεο 

β)Πιεξσκέο 

Γηαζεζηκφηεηα

ο 

Δηαηξεία 

Δηδηθνύ 

θνπνύ 
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ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο ζχκπξαμεο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη εκπνξηθέο ή 

άιιεο ρξήζεηο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε κέξνπο ηεο ππνδνκήο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα 

πινπνηεζεί (π.ρ. εθκεηάιιεπζε ησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ ελφο θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη 

κία δεκφζηα ππεξεζία). ηελ πεξίπησζε απηψλ ησλ έξγσλ, ην Γεκφζην έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη κε εηήζηεο πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο ηα έζνδα ηεο ΔΔ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ ινηπψλ ρξήζεσλ, ψζηε λα απνπιεξσζεί ην έξγν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ίδην κεραληζκφ πιεξσκήο, φπσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε, πνπ, φκσο, ράξε ζηα πξφζζεηα 

έζνδα απφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε κέξνπο ηεο θχξηαο ή άιισλ ρξήζεσλ, ην ηίκεκα 

πνπ ηειηθά θαηαβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην είλαη κηθξφηεξν. 

 

2.3 χγθξηζε αληαπνδνηηθψλ θαη κε αληαπνδνηηθψλ έξγσλ 

ΓΗΣξεζε ή/θαη 

Λεηηνπξγία 
                                                                        Πίλαθαο 3 

 

  Αμηαπξδξηικά έογα Μη αμηαπξδξηικά έογα 

Υαοακηηοιζηικά   

έογωμ 

• Η απμπιενςμή ηεξ 

επέκδοζεξ γίκεηαη με 

πνέςζε 

ηςκ ηειηθώκ πνεζηώκ 

(αοημθηκεηόδνμμμη, 

ιημάκηα, 

πενηβαιιμκηηθά ένγα, 

θιπ) 

• Η απμπιενςμή ηεξ 

επέκδοζεξ δεκ μπμνεί κα 

γίκεη με πνέςζε ηςκ 

ηειηθώκ 

πνεζηώκ (ζπμιεία, 

κμζμθμμεία, 

δεμόζηα θηίνηα θιπ) 

Απξπληοωμή 

επέμδρζηπ      

Ιδιώηη 

• Οη ηειηθμί πνήζηεξ 

θαηαβάιιμοκ ηέιε 

• Τμ Δεμόζημ θαηαβάιεη 

πενημδηθέξ πιενςμέξ 

δηαζεζημόηεηαξ 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 42 

Επεμδρηικόπ 

Κίμδρμξπ 

• Υρειόηενμξ θίκδοκμξ 

• Κίκδοκμξ δήηεζεξ θαη 

δηαθύμακζεξ εζόδςκ 

• Υρειέξ απμδόζεηξ 

θεθαιαίμο, ακάιμγεξ ηςκ 

θηκδύκςκ πμο 

ακαιαμβάκμκηαη 

• Φαμειόηενμξ θίκδοκμξ 

• Τα έζμδα δεκ 

επενεάδμκηαη 

από ηε δήηεζε, αιιά από 

ηε 

δηαζεζημόηεηα ημο ένγμο 

• Έζμδα ιεηημονγίαξ 

βάζεη 

ηήνεζεξ πνμδηαγναθώκ 

απόδμζεξ (παμειή 

πμηόηεηα 

οπμδμμώκ ή οπενεζηώκ 

μδεγεί 

ζε παμειέξ πιενςμέξ θαη 

ακηηζηνόθςξ) 

• Φαμειόηενεξ απμδόζεηξ 

θεθαιαίμο ακάιμγεξ ηςκ 

μηθνόηενςκ θηκδύκςκ 

πμο 

ακαιαμβάκμκηαη 

Τπξλξγιζμόπ ηωμ 

εζόδωμ 

• Βαζίδεηαη ζημ ζοκμιηθό 

θόζημξ ημο ένγμο θαη 

πνμζδημνίδεηαη ζηε 

ζύμβαζε 

• Τμ ύρμξ ηςκ ηειώκ 

μπμνεί 

κα θομαίκεηαη ακάιμγα με 

ηηξ 

ζοκζήθεξ, εκηόξ μνίςκ 

πμο 

πνμβιέπμκηαη ζηε 

ζύμβαζε 

• Βαζίδεηαη ζημ ζοκμιηθό 

θόζημξ ηεξ επέκδοζεξ 

• Η επέκδοζε 

απμπιενώκεηαη 

με ημεμαηηθέξ πιενςμέξ 

μεηά 

ηεκ έκανλε ηεξ 

ιεηημονγίαξ 

ημο ένγμο 
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Υοημαηξδξηική 

ρπξζηήοινη 

Δημξζίξρ 

• Γκδεπόμεκε 

επηπμνήγεζε 

θαηά ηε δηάνθεηα 

θαηαζθεοήξ 

• Γκδεπόμεκε εγγύεζε 

ειάπηζηςκ εζόδςκ 

• Απμπιενςμή ημο ένγμο 

απ’ 

εοζείαξ από ημ δεμόζημ 

• Γμπμνηθέξ ή άιιεξ 

πνήζεηξ 

δύκαηαη κα μεηώζμοκ ηεκ 

πνεμαημδμηηθή ζομβμιή 

ημο 

Δεμμζίμο 

 

2.4 Μνξθέο (ΓΗΣ)  

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ εθαξκνγήο ηεο ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δηεζλέο επίπεδν, αλαπηχρζεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ δηάθνξεο 

κνξθέο (ηχπνη/κέζνδνη) ΓΗΣ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ 

θαηαλνκή ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, αιιά θαη απφ ην πνηνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ησλ παγίσλ. 

Πίλαθαο 4: Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ζπκπξάμεσλ κεηαμύ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ Σνκέα  

(World Bank 1997)  

Επιλογή  Χρημαηοδόηηζη  
Λειηοσργία 

& 
Σσνηήρηζη  

Εμπορικός 
κίνδσνος  

 
Κσριόηηηα 
ζηοιτείοσ  

Διάρκεια 
(έηη)  

Σύμβαζη σπηρεζιών  Γημόζιο  
Γημόζιο & 

Ιδιώηης  
Γημόζιο  

 
Γημόζιο  1- 2  

Σύμβαζη διατείριζης  Γημόζιο  Ιδιώηης  Γημόζιο  
 

Γημόζιο  3 - 5  

Παρατώρηζη(BOΤ/ΒΟΟΤ/κλπ)  Ιδιώηης  Ιδιώηης  Ιδιώηης  
 

Γημόζιο  25 – 30  

PFI/DBFO  Ιδιώηης  Ιδιώηης  
Γημόζιο & 

Ιδιώηης  

Γημόζιο & 
Ιδιώηης  20 – 30  

Αποεπένδσζη 
(Ιδιωηικοποίηζη)  

Ιδιώηης  Ιδιώηης  Ιδιώηης  
Γημόζιο & 

Ιδιώηης  -  
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Δλψ ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο, πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθέο, 

φιεο νη κνξθέο ΓΗΣ δηαηεξνχλ έλα ειάρηζην θνηλφ πεξηερφκελν, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία:  

- Σε καθξά δηάξθεηα ηεο έλλνκεο ζρέζεο.  

- Σελ νιηθή ή κεξηθή ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζπρλά κε πνιχπινθα ζρήκαηα.  

- Σνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ξφιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 

δηαζθαιίδεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ θπξίσο θαζνξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο, ηελ πνηφηεηα, 

ηελ πνιηηηθή ηηκψλ θιπ.  

- Σελ θαηαλνκή θηλδχλσλ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ηδησηψλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο θαη κεηαηίζεηαη ε δηαρείξηζε αζηάζκεησλ 

παξαγφλησλ, πνπ ζηα δεκφζηα έξγα βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

Οη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο κνξθέο ΓΗΣ είλαη:  

1. πλεξγαζίεο παξνρήο Τπεξεζηώλ (Service delivery partnership) 

Οη ζπλεξγαζίεο απηέο αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα.  

Οη ππεξεζίεο απηέο δελ ζρεηίδνληαη απιά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (π.ρ. 

θαζαξηζκνχ ή εζηίαζεο), πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθψλ εηαηξηψλ γηα 

ιφγνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, αιιά αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή επξχηεξσλ θαη πην 

πνιχπινθσλ ππεξεζηψλ (outsourcing), πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ή δηαδηθαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ δηνίθεζεο, ή ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ.  
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Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζχκπξαμεο είλαη ε κεηαθνξά θάπνηνπ 

κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. Σν δεηνχκελν είλαη ε πξνκήζεηα αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ο ηχπνο απηφο ζχκπξαμεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί κνξθή ΓΗΣ, φηαλ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη νη ζπκβάζεηο 

έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. Ο Γεκφζηνο ηνκέαο έρεη ηελ επζχλε θαη παξέρεη ηελ 

θχξηα ππεξεζία, ελψ ν Ηδησηηθφο θνξέαο, κέζσ ζρεηηθήο επέλδπζεο, ηνπ παξέρεη 

ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο, έλαληη κηαο πξνζπκθσλεζείζαο 

ακνηβήο.  

2. ύκβαζε Γηαρείξηζεο (Management agreement) 

Ο Γεκφζηνο ηνκέαο κεηαθέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο ζηνλ Ηδησηηθφ θνξέα. Ο ηειεπηαίνο ελεξγεί πάληα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ιεηηνπξγεί δηνηθεηηθά αλεμάξηεηα θαη δελ έρεη άκεζε λνκηθή εμάξηεζε απφ ην 

Γεκφζην. Ακείβεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ακνηβή απηή κπνξεί λα είλαη 

ζηαζεξή ή λα είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θηι.  

Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ κε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Χζηφζν, νη δπζθνιίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε έγθεηληαη ζην θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζην γεγνλφο φηη ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κπνξεί λα κελ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ απφδνζε ηνπ 

Ηδησηηθνχ θνξέα, αιιά λα ζπλδέεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ απφ ην Γεκφζην ηνκέα.  
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3. Καηαζθεπή, Ηδηνθηεζία, Λεηηνπξγία, Μεηαβίβαζε (Build, Οwn, Operate, 

Transfer – ΒΟΟΣ) 

Πξφθεηηαη γηα ην πιένλ δηεπξπκέλν κνληέιν παξαρψξεζεο, φπνπ ν Ηδησηηθφο 

ηνκέαο θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε 

ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη αλαιακβάλεη θαη ηνπο εκπνξηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Ο Ηδησηηθφο θνξέαο έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ην αγαζφ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο θαη ην επηζηξέθεη ζην Γεκφζην ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, 

ζπλήζσο ρσξίο πξφζζεην θφζηνο. 

4. ρεδηαζκόο, Καηαζθεπή, Υξεκαηνδόηεζε, Λεηηνπξγία D.B.F.O. (Design-

Build-Finance-Operate) 

Ο Ηδησηηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε θαηαζθεπή, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παγίνπ θαη επαλαθηά ηελ αμία ησλ επελδεδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ απφ ηηο πιεξσκέο, πνπ θαηαβάιιεη ην Γεκφζην γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ε ηδηνθηεζία ηνπ 

παγίνπ κεηαθέξεηαη ζην Γεκφζην. Σν κνληέιν DBFO είλαη ην βαζηθφ κνληέιν 

ζπκβάζεσλ ππνδνκψλ θαη αλάπηπμεο παγίσλ ηνπ Γεκνζίνπ, φηαλ νη δπλαηφηεηεο 

παξάπιεπξεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη θαηαξρήλ άγλσζηεο θαη ελδερνκέλσο 

πεξηνξηζκέλεο.  

5. Παξαρώξεζε Δθκεηάιιεπζεο (Concession) 

Πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο φκνηεο κε ην DBFO, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ν Ηδησηηθφο 

θνξέαο απνπιεξψλεηαη, γηα ην θεθάιαην πνπ έρεη επελδχζεη, απφ ηελ απεπζείαο ρξέσζε 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ή απφ ηε ρξέσζε ηνπ ρξήζηε θαη ελ κέξεη, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, 

ηνπ Γεκνζίνπ.  
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Απηφο ν ηχπνο ΓΗΣ εθαξκφδεηαη φηαλ ππάξρεη επαξθήο δήηεζε γηα ην έξγν ή ηηο 

ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ παγίνπ λα δηαζθαιίδνπλ 

ηε βησζηκφηεηά ηνπ, ρσξίο λα ππάξρνπλ αληηδξάζεηο απφ ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε απηή.  

Χο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο ΓΗΣ, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε 

εθρψξεζε ζηνλ Ηδηψηε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ – εκπνξηθψλ 

δπλαηνηήησλ ελφο Γεκφζηνπ παγίνπ ή αγαζνχ, γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Γεκφζηνο ηνκέαο κεηαθέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ παξάδνζε 

ησλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα, κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαγσληζκψλ. Οη 

επζχλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζν θάπνηεο ηερληθέο εξγαζίεο (θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο), φζν θαη θάπνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

(ζπιινγή εζφδσλ, αλεχξεζε θεθαιαίσλ) θαη δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο.  

Ο Γεκφζηνο ηνκέαο παξαρσξεί ζηνλ Ηδησηηθφ ην πάγην γηα κηα πεξίνδν ζπλήζσο 

20-30 εηψλ, αιιά ε ηδηνθηεζία ηνπ παγίνπ παξακέλεη ζην Γεκφζην.  

Ο Ηδησηηθφο ηνκέαο ρξεκαηνδνηεί ην έξγν θαη έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε. Ο Γεκφζηνο ηνκέαο έρεη ηελ επζχλε ηνπ λα ζέζεη ζηφρνπο 

απνδνηηθφηεηαο (φπσο π.ρ. ην δεηνχκελν επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ), ε 

επίηεπμε ησλ νπνίσλ απνηειεί έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ, αθνχ ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε αχμεζε ησλ θεξδψλ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ησλ βαζηθψλ κνληέισλ 

παξαρψξεζεο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην ηξφπν ζπλεξγαζίαο ηνπ Ηδησηηθνχ 

ηνκέα κε ην Γεκφζην, ζηηο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο.  
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6. ρεδηαζκόο, Καηαζθεπή, Λεηηνπξγία (Design, Build, Operate – DBO) 

Πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο, πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ 

Ηδησηηθνχ ηνκέα θαη αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηε ιεηηνπξγία 

ππνδνκψλ.  

Ο Ηδησηηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ, ην 

νπνίν σζηφζν πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ ηίζεληαη απφ ην 

Γεκφζην (φπσο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζπκβάζεηο 

κειέηεο θαη θαηαζθεπήο). Δπίζεο ν ηδησηηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ παγίνπ γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζην ηέινο ηεο 

νπνίαο επηζηξέθεη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ παγίνπ ζην Γεκφζην.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ην Γεκφζην αγνξάδεη απφ ηνλ ηδηψηε ην 

πάγην απνθηψληαο ηελ ηδηνθηεζία ζε κηα πξνζπκθσλεκέλε ηηκή.  

7. Β.Σ.Ο. (Build–Transfer-Operate) 

ηε κέζνδν Β.Σ.Ο ν Ηδηψηεο ζρεδηάδεη, ρξεκαηνδνηεί θαη θαηαζθεπάδεη ην έξγν.  

Μεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπ, ε ηδηνθηεζία ηνπ κεηαβηβάδεηαη ζην Γεκφζην, ην 

νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ζπκθσλεί γηα ηε κίζζσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ελ ιφγσ Ηδηψηε, γηα 

πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Καηά ηε πεξίνδν απηή ν ηδηψηεο δηαρεηξίδεηαη ην έξγν 

θαη εηζπξάηηεη ηα έζνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

8. Β.Ο.Ο. (Build–Own-Operate) 

ηελ αλάπηπμε ηεο κνξθήο Β.Ο.Ο. ην Γεκφζην απεπζχλεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θνηλσθεινχο έξγνπ. Υνξεγεί ζηνλ ηδηψηε καθξάο δηάξθεηαο 

άδεηα ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ην 
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ζρεδηαζκφ, ηελ αλέγεξζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, ν 

ηδηψηεο έρεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ έξγνπ, ελψ ην Γεκφζην πξνζδηνξίδεη ζαθψο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηνπο θαλφλεο 

αζθάιεηαο θαη ην αλψηαην επίπεδν ηπρφλ ηειψλ ρξήζεο ηνπ έξγνπ. (π.ρ. δηφδηα). 

9. ρεδηαζκόο, Καηαζθεπή, Δγγύεζε, Λεηηνπξγία (Design, Build, Guarantee, 

Operate - DBGO) 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή γίλεηαη απφ ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.  

Ο Ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ παγίνπ 

γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε πεξίνδν, ζην πέξαο ηεο νπνίαο ην πάγην επηζηξέθεη ζην 

Γεκφζην.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ην Γεκφζην ηνκέα γηα ηελ θαηαζθεπή, αιιά ε 

νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ 

δηαζθαιίδεηαη κε εγγχεζε ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα.  

10. Β.Β.Ο. (Buy-Build-Operate) 

ην πιαίζην πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ην Γεκφζην πσιεί 

πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζε ηδηψηεο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 

πξφζζεησλ επελδχζεσλ (αλαθαίληζε-επέθηαζε) ζε απηέο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ηδησηψλ, ε κείσζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ε 

αλάδεημε ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ ππνδνκήο. ΄Δθηνηε, 

ν ηδηψηεο ιεηηνπξγεί ηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο σο έλα επνπηεπφκελν απφ ην θξάηνο 

θεξδνθφξν θνηλσθειέο έξγν.  
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11. Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, Ηδηνθηεζία, Λεηηνπξγία (Leasing, Own, Operate - 

LOO) 

ηε πεξίπησζε απηή κηζζψλεηαη έλα πάγην απφ ην Γεκφζην γηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Σν πάγην απηφ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη αλαθαίληζε ή επέθηαζε.  

12. Απνεπέλδπζε (Divestiture) 

ηελ πεξίπησζε απηή ην Γεκφζην κεηαθέξεη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα ηελ πιήξε 

επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επέλδπζε, επηπιένλ δε θαη ηελ θπξηφηεηα ηνπ 

παγίνπ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα κηζζψλεη, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπ 

αλάγθεο.  

13. L.R.O. (Lease-Rehabilitate-Operate) 

ηε κνξθή L.R.O. ν ηδηψηεο ελνηθηάδεη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο απφ ην 

Γεκφζην, επελδχεη ίδηα θεθάιαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο ή ηελ επέθηαζή ηνπο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο γηα πξνθαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην πιαίζην ζχκβαζεο κε ην Γεκφζην, ην νπνίν είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ 

έξγνπ.  

14. B.O.L.T. (Build-Own-Lease-Transfer) 

Με ηελ κέζνδν B.O.L.T. ν ηδηψηεο ρξεκαηνδνηεί θαη θαηαζθεπάδεη ην έξγν, ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα κηζζψλεη κε ηε κνξθή leasing ζην Γεκφζην. Σν Γεκφζην απφ 

πιεπξάο ηνπ θαηαβάιιεη πεξηνδηθέο πιεξσκέο ζηνλ ηδηψηε, κέζσ ησλ νπνίσλ ζηαδηαθά 

κεηαβηβάδεηαη θαη ε ηδηνθηεζία ηνπ έξγνπ ζηελ θπξηφηεηά ηνπ. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο ην Γεκφζην είλαη πιένλ ν ηδηνθηήηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ή ηηο αγνξάδεη κε 

ηίκεκα, πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζχκβαζε leasing. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
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κίζζσζεο, ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλαιακβάλεη είηε ην Γεκφζην είηε ν 

ηδηψηεο.  

15. Ο.Μ. (Private Services Contract: Operation and Maintenance) 

Με ηελ ζχλαςε κηαο Ο.Μ. ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην Γεκφζην αλαζέηεη 

ζε ηδηψηε ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ελφο έξγνπ, ηνπ νπνίνπ φκσο δηαηεξεί ηελ 

ηδηνθηεζία θαη ηε δηνίθεζε.  

16. Ο.Μ.Μ. (Private Services Contract: Operation, Maintenance and 

Management) 

 Πξφθεηηαη γηά ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο «νινθιεξσκέλσλ» ππεξεζηψλ κε ηελ 

νπνία ην Γεκφζην αλαζέηεη ζε ηδηψηε ηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηνίθεζε ηνπ 

έξγνπ, δηαηεξψληαο ηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηχπνη ΓΗΣ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, δελ 

απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηνπο. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ν κεγάινο ζρεηηθά αξηζκφο ηέηνησλ ελαιιαθηηθψλ 

ηχπσλ θαη ε επειημία πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  

 

2.5 Ζ ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.)  

ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. δηαπίζησζαλ φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο 

ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζηα θξάηε-κέιε θαη ε ξαγδαία εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

Private Finance Initiative (PFI) ζηελ Μ. Βξεηαλία, δεκηνπξγνχζε δεηήκαηα εθαξκνγήο 

ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, αιιά θαη πξνδηέγξαθε κηα ζαθή 

πνιηηηθή πξφθιεζε ζηελ νπνία ε Δ.Δ. φθεηιε λα ηνπνζεηεζεί.  
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Σεξψληαο ηηο (ρξνλνβφξεο) δηαδηθαζίεο πξνπαξαζθεπήο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ηνπνζεηήζεθε ζην λνκηθφ επίπεδν θαη‟ αξρήλ κε ηελ ππ‟ αξηζκφλ 2000/C 121/02 

Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα (κεηά απφ κία ηεηξαεηία πεξίπνπ), κε ηελ 

Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 («Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ε νπνία θαηαξγεί 

ηηο νδεγίεο 92/50/ΔΟΚ, 93/36/ΔΟΚ θαη 93/37/ΔΟΚ, φκσο ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο 

νξίδεηαη πξηλ απφ ηελ 31-1-2006), θαη κε ην «Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηηο πκπξάμεηο 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα» (30-4-2004/COM(2004) 327, ηειηθφ).  

Με ηελ σο άλσ Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε έγηλε θαη αξρήλ κηα ζηνηρεηψδεο 

πξνζπάζεηα λα αλαγλσξηζηεί ε κνξθή ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έξγσλ θαη 

ππεξεζηψλ, λα δηαθξηζεί απφ άιια ζπγγελή κνξθψκαηα θαη λα ππνγξακκηζζεί ε ζεκαζία 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, παξά ηηο 

πεξηνξηζκέλεο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο.  

Με ηελ αλσηέξσ Οδεγία, νξίζζεθε ε έλλνηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ (σο κηα ζχκβαζε, πνπ παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε κηα 

δεκφζηα ζχκβαζε έξγσλ, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζπλίζηαηαη 

είηε απνθιεηζηηθά ζην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ, είηε ζην δηθαίσκα απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαηαβνιή ακνηβήο). Δπηπιένλ, νξίζζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο 

εθαξκνγήο θαη πξνζδηνξίζζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ ζχλαςή ηνπο.  

ην Πξάζηλν Βηβιίν επηρεηξείηαη ε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ θνηλψλ ζηνηρείσλ θαη 

δηαθξίζεσλ ησλ ΓΗΣ, ψζηε λα δνζεί κηα θαηαξρήλ θαηεχζπλζε εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 

ζηα πνιιά θαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα δεκνπξάηεζεο, πνπ αλέθπςαλ ζηα θξάηε-κέιε θαη 
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ζπλδέηαη θπξίσο κε ηνλ «αληαγσληζηηθφ δηάινγν», αιιά θαη γηα λα μεθηλήζεη κηα 

δηαβνχιεπζε γηα ηηο ΓΗΣ, ρσξίο λα πξνθαηαιακβάλνληαη ζήκεξα νη πνιηηηθέο 

απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη ΓΗΣ ζε θαζεζηψο 

πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη λνκηθήο ζαθήλεηαο.  

ην θείκελν απηφ, νη ΓΗΣ δηαθξίλνληαη ζε “ζπκβαηηθνχ ηχπνπ”, φπνπ ε 

ζχκπξαμε δεκνζίνπ θαη ηδηψηε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπκβαηηθνχο δεζκνχο θαη ζε 

“ζεζκνζεηεκέλνπ ηχπνπ”, ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδηψηε, ζην 

πιαίζην ελφο άιινπ θνξέα (Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ ή SPV).  

εκαληηθή εμέιημε απνηειεί ην αλαθνηλσζέλ STAT/04/18/11-2-2004 ηεο 

EUROSTAT, ζην νπνίν δηεπθξηλίδεηαη ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζηνπο εζληθνχο 

ινγαξηαζκνχο ησλ έξγσλ ΓΗΣ, νξίδνληαο φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ 

ζπλδένληαη κε κία ΓΗΣ, ηαμηλνκνχληαη σο κε δεκφζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ φηαλ:  

α. Ο εηαίξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο θαηαζθεπήο θαη  

β. Ο εηαίξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλαιακβάλεη ηνλ έλα ηνπιάρηζην απφ ηνπο αθφινπζνπο 

δχν θηλδχλνπο: ηνλ θίλδπλν ηεο δηαζεζηκφηεηαο ή ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δήηεζε.  

1. Ζ ππ’ αξηζκόλ 2000/C 121/02 Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε 

Σεξψληαο ηηο (ρξνλνβφξεο) δηαδηθαζίεο πξνπαξαζθεπήο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ηνπνζεηήζεθε θαηαξρήλ ζην λνκηθφ επίπεδν κε ηελ ππ‟ αξηζκφλ 2000/C 121/02 

Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε.  

Με απηήλ έγηλε κηα ζηνηρεηψδεο πξνζπάζεηα λα αλαγλσξηζηεί ε κνξθή ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, λα δηαθξηζεί απφ άιια ζπγγελή 
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κνξθψκαηα θαη λα ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 

ζηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο.  

Δηδηθφηεξα, επηζεκάλζεθε ε εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο 

(ηδίσο σο πξνο ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο) θαη νη επί κέξνπο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

93/37/ΔΟΚ, πνπ εθαξκφδνληαη κε επίθεληξν ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο.  

Απφ ηελ αλαθνίλσζε γηλφηαλ ζαθέο φηη ε Δπηηξνπή πξνζπαζνχζε αθελφο κελ λα κελ 

πξνρσξήζεη ζε βήκαηα δεζκεπηηθήο ξχζκηζεο ηνπ λένπ ζεζκνχ, πξηλ απηφο αλαπηπρζεί 

επαξθψο ζηα θξάηε- κέιε, αθεηέξνπ φκσο λα κελ επηηξέςεη λα δηακνξθσζεί πξαθηηθή 

παξάθακςεο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ, κε αθνξκή ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο.  

2. Ζ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 

ην ηέινο Μαξηίνπ 2004 θαη κεηά απφ κία ηεηξαεηία πξνεηνηκαζίαο, 

δεκνζηεχζεθε ηφζν ε νδεγία 2004/18/ΔΚ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (Πεξί ζπληνληζκνχ 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ), ε 

νπνία θαηαξγεί ηηο νδεγίεο 92/50/ΔΟΚ, 93/36/ΔΟΚ θαη 93/37/ΔΟΚ, φζν θαη ην 

«Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα».  

Χο πξνο ηελ Οδεγία, ηα θξάηε-κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 80, ππνρξενχληαη λα 

ζέζνπλ ζε ηζρχ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο απηή, ην αξγφηεξν ζηηο 31-1-2006.  

ην πεξηερφκελφ ηεο, ε έλλνηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ 

νξίδεηαη θαη πάιη κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ (δεκφζηα ζχκβαζε 

έξγσλ): χκθσλα κε ην άξζξν 1, δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ είλαη νη ζπκβάζεηο εμ 

επαρζνχο αηηίαο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη έρνπλ σο 
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αληηθείκελν είηε ηελ εθηέιεζε, είηε ζπγρξφλσο ηελ κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, 

πνπ αθνξνχλ κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο 

παξαπάλσ Οδεγίαο, ή ελφο έξγνπ, είηε αθφκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε νπνηαδήπνηε κέζα 

ελφο έξγνπ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο επαθξηβψο νξηδφκελεο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή αλάγθεο. Χο έξγν δε λνείηαη ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή 

εξγαζηψλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, πνπ πξννξίδεηαη λα πιεξνί απηφ θαζαπηφ κηα 

νηθνλνκηθή ή ηερληθή ιεηηνπξγία.  

χκθσλα δε κε ην ίδην άξζξν, ζχκβαζε παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ είλαη κηα 

ζχκβαζε, πνπ παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε κηα δεκφζηα ζχκβαζε έξγσλ, 

εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζπλίζηαηαη είηε απνθιεηζηηθά ζην 

δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ, είηε ζην δηθαίσκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαβνιή 

ακνηβήο.  

Ζ αλσηέξσ Οδεγία ζηα άξζξα 56 επ. ζεζπίδεη θαλφλεο, πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. Δηδηθφηεξα:  

- χκθσλα κε ην άξζξν 56, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο εθαξκφδνληαη ζε φιεο 

ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο 

αξρέο, εθφζνλ ε αμία ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

6.242.000 Δπξψ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 57 ηεο Οδεγίαο έξγσλ 

θαη ηνκέσλ-δξαζηεξηνηήησλ.  

- Με ηα άξζξα 58 θαη 59 ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ δεκνζηφηεηα ησλ αλσηέξσ 

ζπκβάζεσλ (πξνθήξπμε, πεξηερφκελν, δεκνζίεπζε, πξνζεζκίεο).  

- ην άξζξν 60 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ε αλαζέηνπζα αξρή, είηε λα επηβάιεη ζηνλ 

αλάδνρν παξαρψξεζεο λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ζπκβάζεηο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 
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ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ έξγσλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν 

ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, είηε λα θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο λα ππνδείμνπλ νη ίδηνη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ην πνζνζηφ, εθφζνλ ηνχην 

ππάξρεη, ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν 

παξαρψξεζεο θαη πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ζε ηξίηνπο.  

- ην άξζξν 62 πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο είλαη ν ίδηνο αλαζέηνπζα αξρή, ππνρξενχηαη γηα ηα έξγα ηα νπνία ζα 

εθηειεζηνχλ απφ ηξίηνπο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο πνπ αθνξνχλ ηε ζχλαςε 

ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ.  

- Δπίζεο ζην άξζξν 63 πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο δελ είλαη αλαζέηνπζα αξρή, ππνρξενχηαη γηα ηα έξγα (αμίαο ίζεο ή 

κεγαιχηεξεο ησλ 6.242.000 Δπξψ), ηα νπνία ζα εθηειεζηνχλ απφ ηξίηνπο (σο ηέηνηνη 

δελ ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ θνηλνπξαμία γηα λα αλαιάβνπλ 

ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο, νχηε νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο) λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 64.  

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο πξέπεη λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζηηο νπνίεο δχλαληαη λα πξνζθεχγνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ ζχλαςε κίαο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

δχλαληαη λα πξνζθεχγνπλ ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ή ζηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, λα 

πξνζθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο 

φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο, ή ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε, κε ή ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 30 θαη 31.  
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Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο, ζε πεξίπησζε ηδηαίηεξα 

πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ, ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη ε αλαζέηνπζα 

αξρή, εθφζνλ θξίλεη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αλνηθηήο ή ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο δελ 

επηηξέπεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηνλ αληαγσληζηηθφ 

δηάινγν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλσηέξσ άξζξν. Ζ αλάζεζε ηεο δεκφζηαο απηήο 

ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. πσο δε ζπλάγεηαη απφ ην πξννίκην ηεο 

αλσηέξσ Οδεγίαο, ε ελ ιφγσ πξνβιεπφκελε επέιηθηε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο, νινθιεξσκέλσλ 

κεηαθνξψλ, ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ απαηηνχλ πεξίπινθε θαη δηαξζξσκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη λνκηθή νξγάλσζε ηεο νπνίαο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Με ηελ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ηφζν ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φζν θαη ε αλάγθε 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.  

3. Ζ «Πξάζηλε Βίβινο γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Σνκέα».  

ηελ «Πξάζηλε Βίβινο» ηεο 30-4-2004, ζρεηηθά κε ηηο ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Σνκέα, εμεηάδεηαη επίζεο ην θαηλφκελν ησλ ΓΗΣ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Γηαπηζηψλεηαη φηη, ζην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε, ηα ζρήκαηα ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνιιαπιαζηάζηεθαλ 

θαη έγηλαλ πην ζχλζεηα.  

ηελ Βίβιν επηρεηξείηαη ε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ θνηλψλ ζηνηρείσλ θαη 

δηαθξίζεσλ, ψζηε λα δνζεί κηα θαηαξρήλ θαηεχζπλζε εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ ζε πνιιά 

θαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα δεκνπξάηεζεο, πνπ αλέθπςαλ ζηα θξάηε-κέιε.  
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θνπφο ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ είλαη λα μεθηλήζεη κηα δηαβνχιεπζε γηα ηηο ΓΗΣ, 

ρσξίο λα πξνθαηαιακβάλνληαη ζήκεξα νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη ΓΗΣ ζε θαζεζηψο πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

λνκηθήο ζαθήλεηαο. Σα κέηξα πνπ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ιεθζνχλ ζα πεξηιακβάλνπλ 

λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο θαη ελέξγεηεο ζπληνληζκνχ ησλ 

εζληθψλ πξαθηηθψλ, γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.  

Ήδε, κε ην αλαθνηλσζέλ STAT/04/18/11-2-2004 ηεο EUROSTAT, ε ηειεπηαία 

δηεπθξηλίδεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ έξγσλ ΓΗΣ, 

νξίδνληαο φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ ζπλδένληαη κε κία ΓΗΣ, ηαμηλνκνχληαη 

σο κε δεκφζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ φηαλ:  

α. Ο εηαίξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο θαηαζθεπήο θαη  

β. Ο εηαίξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλαιακβάλεη ηνλ έλα ηνπιάρηζην απφ ηνπο αθφινπζνπο 

δχν θηλδχλνπο: ηνλ θίλδπλν ηεο δηαζεζηκφηεηαο ή ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δήηεζε.  

Ζ βαζηθή δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζην Πξάζηλν Βηβιίν είλαη κεηαμχ ΓΗΣ 

“ζπκβαηηθνχ ηχπνπ”, φπνπ ε ζχκπξαμε δεκνζίνπ θαη ηδηψηε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

ζπκβαηηθνχο δεζκνχο θαη ΓΗΣ “ζεζκνζεηεκέλνπ ηχπνπ”, ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδηψηε, ζηα πιαίζηα ελφο άιινπ θνξέα.  
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3 . ΣΟ Ν Ο Μ Η Κ Ο  Π Λ Α Η  Η Ο 

 
3.1 Πξνυθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην  
 

ηελ Διιάδα, πξηλ ην λφκν 3389/2005, δελ ππήξρε έλα πιήξεο εμεηδηθεπκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ λα θαιχπηεη ηελ ζχλαςε ησλ ΓΗΣ. ην παξειζφλ έγηλαλ 

δηάθνξεο πξνζπάζεηεο δηαηχπσζεο αλάινγνπ ρεδίνπ Νφκνπ, κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά 

βαζκφ πξνζέγγηζεο ησλ πνιιψλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ πνιηηηθήο, δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο 

ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο θαη ηα επηηξεπηά φξηα επειημίαο ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν κεξψλ 

(Γεκνζίνπ –Ηδησηψλ). 

Παξά ηελ έιιεηςε ηνπ αλαγθαίνπ εμεηδηθεπκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ππήξραλ 

σζηφζν λνκηθέο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ΓΗΣ ζηελ Διιάδα, κέζσ:  

α) ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ, νη νπνίεο επέηξεπαλ ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ,  

β) εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ επέηξεπαλ ΓΗΣ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή 

γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη  

γ) ρξεζηκνπνίεζεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ή αγνξάο αθηλήησλ (δειαδή κε 

επηηξεπφκελεο παξαθάκςεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ). 

κσο, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, επεηδή δελ πξνζθεξφηαλ πιήξεο 

θάιπςε ζε φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα, ε πινπνίεζε φζσλ ΓΗΣ ήηαλ δπλαηφλ λα 

πξνσζεζνχλ, γίλνληαλ κε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, απμεκέλα θφζηε, ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζσζηνχ 

θαηακεξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ.  
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Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην άξζξν 107 ηνπ πληάγκαηνο θαη ζην Ν.Γ. 

2687/1953, πεξί εηζαγσγήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ, κε ηα νπνία πινπνηείηαη ε 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, πνπ απνιακβάλνπλ νη μέλεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. Ζ αμία 

ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε αιινδαπψλ πφξσλ ζε ΓΗΣ, είλαη 

πξνθαλήο.  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνυθηζηάκελνπ πιαηζίνπ είραλ 

σο εμήο:  

1. πκβάζεηο Παξαρώξεζεο  

Ζ έλλνηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έξγσλ νξίδεηαη θαη‟ αξρήλ απφ ηνλ 

θνηλνηηθφ λνκνζέηε κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ.  

χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα λνκηθή άπνςε, ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 334/2000 θαη νη 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/37/Δ.Κ. απνηεινχλ δηαηάμεηο, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ 

κφλν ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ηνπο αλαδφρνπο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο έξγσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο θαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο ηνπ 

έξγνπ ζε ηξίηνπο. Αληίζεηα ε ξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ 

εθθεχγεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 93/37/Δ.Κ.  

ηνλ πεξί δεκνζίσλ έξγσλ Ν. 1418/84 (άξζξν 4 παξ. 4 πεξ. ε΄) θαη ζην Π.Γ. 

609/85 (άξζξν 13), πξνβιέπεηαη απηνηειέο ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη 

κεξηθή ή νιηθή απηνρξεκαηνδφηεζε κε αληάιιαγκα ηελ ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε 

ηνπ έξγνπ ή άιια ηπρφλ αληαιιάγκαηα έλαληη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πιελ ηεο 

πιήξνπο ρξεκαηηθήο θαηαβνιήο ή αληηπαξνρήο αθηλήησλ. Αλάινγα πξνβιέςεηο, σο πξνο 
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ην αληάιιαγκα ηνπ αλαδφρνπ έξγνπ κε απηνρξεκαηνδφηεζε, αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 

9 παξ. 3(β) ηνπ Ν. 2052/92.  

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα:  

(α) Ρπζκίδνληαλ κεξηθψο απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο δεκνζίσλ   ζπκβάζεσλ (εθφζνλ 

ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξέβαηλε ηα εθάζηνηε θαζνξηδφκελα φξηα),  

(β) Θεσξνχληαλ δεκφζηα έξγα θαη εθαξκφδνληαλ ζε απηά ε νηθεία λνκνζεζία, κε ηελ 

επηθχιαμε φηη ζηελ έλλνηά ηνπο δελ πεξηιακβαλφηαλ ξεηψο ε πεξίπησζε κε 

παξαρψξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά θαηαβνιήο ζηαδηαθψλ πιεξσκψλ κεηά ην 

πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο (θαη ελδερνκέλσο 

ζπληήξεζεο) ηνπ έξγνπ,  

(γ) Δθαξκφδνληαλ ζε απηά, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, 

νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 ηνπ Ν.2052/92, κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε 

ησλ εθαηέξσζελ ζπκθεξφλησλ, κε βάζε ηε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή επζχλεο, πνπ 

δηαθνξνπνηνχηαλ ζε ζρέζε κε ηα θιαζζηθά ζπζηήκαηα δεκνπξάηεζεο.  

Δηδηθφηεξα πξνβιεπφηαλ φηη:  

α) ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ θνξέα ή ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ, ν αλάδνρνο έρεη 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα,  

β) ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, απφ γεγνλφο γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν 

αλάδνρνο, ηφηε απηφο κπνξεί λα δεηήζεη θαη‟ αξρήλ απνδεκίσζε θαη ζηελ ζπλέρεηα 

λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο γηα ηελ δεκηά πνπ ππέζηε απφ ηελ κε εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο,  
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γ) ν ζπνπδαίνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν θαη κφλν ν θνξέαο ή ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί 

λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα θξηζεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ην πκβνχιην 

Γεκνζίσλ Έξγσλ,  

δ) ε κεηαβίβαζε ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ, ή ε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ επί 

απηψλ, ζηνλ αλάδνρν γίλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηελ πξνψζεζε εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ,  

ε) γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε εξγνιαβίαο ή εμ 

αθνξκήο απηήο, κπνξεί λα ζπλνκνινγεζεί ζπκθσλία δηεζλνχο ή εζσηεξηθήο 

δηαηηεζίαο, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Πξνβιεπφηαλ παξάιιεια ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ηεο ζχκβαζεο απφ 

επηρεηξήζεηο, πνπ δελ ήηαλ θαη‟ αλάγθελ εξγνιεπηηθέο, θαζψο θαη ε επρέξεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα εγγπεζεί ηελ δηαηήξεζε νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ (π.ρ. 

θπθινθνξηαθψλ θ.α), κε ηελ αλάιεςε ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ ζε πεξίπησζε 

κεηαβνιήο ηνπο.  

Ζ νξζή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ επέβαιε, γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ κηαο ζχκβαζεο σο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, λα αμηνινγείηαη ε δηάξθεηά 

ηεο θαη ε είζπξαμε αληαιιάγκαηνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε 

ηελ κεηάζεζε ζηνλ αλάδνρν ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ιεηηνπξγίαο, 

πνπ αλ παξέκελαλ ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ελδερνκέλσο λα 

ππνδήισλαλ θιαζζηθή ζχκβαζε δεκνζίνπ έξγνπ.  

Οη ξπζκίζεηο απηέο ηνπ Ν. 2052/92, φηαλ ζεζπίζηεθαλ, ήηαλ νπζηαζηηθά θαη 

λνκνηερληθά επηηπρείο, δπζηπρψο φκσο δελ έγηλαλ επξχηεξα γλσζηέο θαη δελ 

αμηνπνηήζεθαλ επαξθψο.  
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     2. Άιινη ηύπνη ΓΗΣ 

α)     Με ην άξζξν 9 παξ. 1-3 ηνπ Ν.2052/1992 ξπζκίζηεθε εηδηθά έλα ζχλνιν 

δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αλεπάξθεηαο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηδηαηηέξσο ζηελ Αζήλα.  

β) Δηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνβιέθζεθαλ γηα ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ νιπκπηαθψλ έξγσλ, ελφςεη ηεο δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004:  

- Αξρηθά, ν Ν.2598/1998 θαζηζηνχζε ηελ «Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Αζήλα 2004 ΑΔ» 

θχξην θνξέα ηεο εθηέιεζεο ησλ νιπκπηαθψλ έξγσλ. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή είρε 

αξκνδηφηεηα λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

έξγσλ, πνπ ζα εθηεινχληαη κε απηνρξεκαηνδφηεζε. ηελ ζπλέρεηα κε ζεηξά 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο αλέιαβε ην Διιεληθφ Γεκφζην, 

θπξίσο ηα Τπνπξγεία ΠΔΥΧΓΔ, Πνιηηηζκνχ θιπ.  

- Με ην ΠΓ 159/2000, ηδξχζεθε ε ΔΤΓΔ/Δηδηθά πγθνηλσληαθά Έξγα Αηηηθήο 

(ΔΤΓΔ/ΔΔΑ) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία πινπνίεζε θπξίσο ζπγθνηλσληαθά έξγα, 

αλαγθαία γηα ηελ ηέιεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. Σα έξγα ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ήηαλ δπλαηφ είηε λα ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο 

πφξνπο, είηε λα ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε 

λα εθηεινχληαη κε απηνρξεκαηνδφηεζε. Γηα ηελ εθηέιεζε δε ησλ αλσηέξσ έξγσλ κε 

απηνρξεκαηνδφηεζε ή ζπγρξεκαηνδφηεζε, έηπραλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2052/92, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.334/2000 γηα ηηο 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ.  



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 64 

- Με ηνλ Ν.2833/2000 πξνβιέθζεθε ε θαηαζθεπή κε απηνρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Ηππνδξφκνπ θαη άιισλ Οιπκπηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ ΟΓΗΔ θαη ε 

δπλαηφηεηα εθρψξεζεο ηνπ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο.  

- Με ηνλ Ν.2819/2000 πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ κε απηνρξεκαηνδφηεζε  

γ) Με ηνλ Ν.2545/1997 πξνβιέθζεθε, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ησλ 

Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ, ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ζην Φνξέα ΒΔΠΔ ηεο ρξήζεο 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο εθηέιεζεο ιηκεληθψλ έξγσλ ή επέθηαζεο 

ήδε πθηζηάκελσλ ζηελ πεξηνρή ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ παξαρψξεζε έγηλε γηα 

δηάζηεκα 50 εηψλ, κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Οηθνλνκίαο θαη 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, κε θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο.  

δ) Με δηάηαμε, πνπ ηέζεθε ζηνλ Ν.2366/1995 θαη αθνξνχζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν.1815/1988, δφζεθε ε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ λα πξνηείλεη ηελ 

έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ην νπνίν ζα θαζφξηδε θάζε ζρεηηθφ δήηεκα κε ηελ 

θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ αεξνδξνκίσλ απφ ην Γεκφζην ή απφ άιια λνκηθά ή θπζηθά 

πξφζσπα θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ δήηεκα κε ηε ζχλαςε θαη ηνπο φξνπο ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή αεξνδξνκίσλ κε αληάιιαγκα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν.  

Ήδε, γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε πνιηηηθψλ αεξνδξνκίσλ, είρε 

εθδνζεί ην Π.Γ. 158/2002, ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 348/2003. χκθσλα κε ην 

άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 158/2002 ήηαλ δπλαηφλ λα παξαρσξεζεί ε εθκεηάιιεπζε 

αεξνδξνκίσλ, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 65 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηελ Κξαηηθή Αεξνπνξηθή Αξρή (Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο) θαη ηνπ θαηφρνπ άδεηαο ίδξπζεο-θαηαζθεπήο θαη άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο-εθκεηάιιεπζεο, o νπνίνο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν, λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θάζε βαζκίδαο. ηελ 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο έπξεπε λα πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ε ζπκβαηηθή πεξίνδνο, ε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο, νη ηερληθέο απαηηήζεηο θαη νη φξνη κειέηεο 

θαη θαηαζθεπήο ηνπ αεξνδξνκίνπ, νη φξνη ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, αλάπηπμεο 

ππνδνκήο θαη επέθηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, Καλφλεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (πξφηππα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο, 

θαηάζηαζε αλάγθεο θαη άκπλα), δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ, 

απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο αεξνλαπηηιίαο θαη φξνη ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ, ε 

ππνρξέσζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο θαη ε δηαδηθαζία 

ξχζκηζεο αεξνιηκεληθψλ ηειψλ.  

ε) Ζ ίδξπζε θνηλψλ εηαηξηψλ κεηαμχ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηδησηψλ ,γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ηνπο, απνηειεί 

κηα κνξθή ΓΗΣ, ε νπνία πξνβιεπφηαλ απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

- Δηδηθφηεξα, κε ην Π.Γ. 30 ηεο 1-2-1996 (Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο) 

πξνβιεπφηαλ φηη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ δηθέο ηνπο 

επηρεηξήζεηο, ή λα κεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο, πνπ ζπληζηνχλ κε λνκηθά ή θπζηθά 

πξφζσπα, ή ζε επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, νη νπνίεο 

έρνπλ ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

ησλ έξγσλ απηψλ, γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ 
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ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, θαη γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ.  

Δλ πξνθεηκέλσ θαη ηδίσο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο έξγσλ, επξφθεηην γηα ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο δεκνζίνπ έξγνπ, πνπ γίλεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ ζε θνηλή 

εηαηξία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ζ ζπγρξεκαηνδφηεζε γηλφηαλ κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απφ ηελ δε εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ πξνέθππηε κέξνο ή ην ζχλνιν 

ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο.  

- Αλάινγε δπλαηφηεηα είραλ θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 277 ηνπ Π.Γ.410/1995 (Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο).  

Πξνθαλψο, γηα ηελ ίδξπζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ, έπξεπε λα ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ Π.Γ.334/2000 γηα ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, 

πνπ ζα είλαη κέηνρνο ηεο εηαηξίαο πνπ ζα ηδξπζεί απφ θνηλνχ, αιιηψο ζα ππήξρε ζνβαξφο 

θίλδπλνο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ.  

ζη) Με ηνλ Ν.2206/1994 δφζεθε ε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

Καδίλν γηα νξηζκέλν δηάζηεκα, έλαληη ππνρξεψζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ.  

δ) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2160/1993 πξνβιέθζεθαλ νη φξνη παξαρψξεζεο θαδίλν θαη 

ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζε αλαδφρνπο, κε ηελ ππνρξέσζε ησλ 

ηειεπηαίσλ λα εθηειέζνπλ ζεηξά έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ.  

ε) Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο, ηφζν ηεο ειεθηξηθήο φζν θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

απνηέιεζε κέρξη ζήκεξα θχξην θιάδν πινπνίεζεο έξγσλ κε απηνρξεκαηνδφηεζε, 

ηδίσο ζην πεδίν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθά πάξθα, κηθξά 

πδξνειεθηξηθά θιπ) θαη ηεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ:  
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χκθσλα κε ηνλ Νφκν γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (Ν. 2773/1999), φπσο ίζρπε, ε 

ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα 

δηελεξγείην απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.» (Γ.Δ..Μ.Ζ. Α.Δ.), θαηφπηλ 

ζρεηηθήο άδεηαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ΓΔΜΖ Α.Δ αλήθε θαηά 51% ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην θαη θαηά 49% ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ 

νπνίσλ νη κνλάδεο παξαγσγήο ζπλδένληαη κε ην χζηεκα, ήηνη, επί ηνπ παξφληνο, ζηελ 

ΓΔΖ. Ο Γ.Δ..Μ.Ζ. Α.Δ. θαηέβαιε ζηελ ΓΔΖ αληάιιαγκα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ θπξηφηεηα φκσο ηνπ πζηήκαηνο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην Γίθηπν δηαλνκήο αλήθεη ζηελ ΓΔΖ.  

Ο Ν. 2773/99 απνηέιεζε ηελ βάζε γηά ηελ πινπνίεζε αηνιηθψλ πάξθσλ κε ηδησηηθέο 

επελδχζεηο. Δλ ηνχηνηο κηά ηέηνηα επέλδπζε ππφθεηηαη επίζεο θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

εθάζηνηε ηζρχνληνο «αλαπηπμηαθνχ λφκνπ» θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο κηα κεγάιεο 

ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε φιεο ηηο αλαγθαίεο αδεηνδνηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

έξγσλ (παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πεξηβαιινληηθέο, πνιενδνκηθέο, θιπ).  

Σν άξζξν 4 παξ. 6 ηνπ Ν. 2364/1995 πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο 

Αεξίνπ (Δ.Π.Α) απφ ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (Γ.Δ.Π.Α.) ή απφ ηηο πθηζηάκελεο 

Δηαηξείεο Γηαλνκήο Αεξίνπ (Δ.Γ.Α.) θαη απφ έλαλ ηδηψηε επελδπηή, ν νπνίνο 

αλαδεηθλχεηαη κε δεκφζην δηεζλή δηαγσληζκφ. Σν πξνθεξπζζφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ ηδηψηε επελδπηή ζηελ Δ.Π.Α. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 49%. Οη Δ.Π.Α. είλαη 

αλψλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, άζθεζε 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θαηά πεξίπησζε δηθαησκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ, κειέηεο 

ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ πζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ 
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θαη πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. Σα ζρεηηθά δηθαηψκαηα εηζθέξνληαη ζηελ Δ.Π.Α. απφ ηελ 

Γ.Δ.Π.Α. ή ηελ Δ.Γ.Α. θαηά πεξίπησζε. Οη ΔΠΑ Αηηηθήο, Θεζζαιίαο θαη Θεζζαινλίθεο 

ζπζηήζεθαλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ηδησηψλ επελδπηψλ, νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ κε πνζνζηφ 49% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ Δ.Π.Α. θαη ην 51% θαηέρεηαη 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ΔΓΑ.  

Ο Ν. 2244/1994 πξνέβιεπε ηελ δπλαηφηεηα ζχζηαζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ σο πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά ελεξγεηαθά θέληξα θαη γξαθεία κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) θαη ν Ν. 

2773/1999 πξνέβιεπε ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

εγθηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ.  

Ο Ν. 1739/1987 ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 256/1989 πξνέβιεπαλ ηελ ρνξήγεζε αδείαο 

γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ν Ν. 3175/2003 πξνέβιεπε ηελ δπλαηφηεηα εθκίζζσζεο 

ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ζε ηδηψηεο, κφλνλ θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ.  

ζ) Καηαζθεπή θαη αλαθαίληζε πθηζηάκελσλ μελνδνρείσλ – Παξαρψξεζε 

εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ θαη αθηψλ – Ίδξπζε αλψλπκεο εηαηξίαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ:  

Με ηνλ Ν.2837/2000, ε αλψλπκε εηαηξία Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο ΔΟΣ, πνπ είρε 

ζπζηαζεί κε ηνλ Ν.2636/1998, κεηνλνκάζηεθε ζε «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ»: 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αλψλπκε εηαηξία αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε 

νπνία είρε αλαιάβεη ηελ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο θα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΟΣ. Λεηηνπξγνχζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

αιιά ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηεο, 
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ε αλσηέξσ εηαηξία, κπνξνχζε λα αλαζέηεη (κε δηαγσληζκφ) ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζε 

ηξίηνπο θαζψο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ησλ αθηλήησλ απηψλ απφ ηξίηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη πνιιέο θνξέο ην θχξην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ δελ είλαη ε 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ, 

αιιά ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, νπφηε ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ έρεη 

παξεπφκελν ραξαθηήξα.  

η) Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ειιεληθψλ απηνθηλεηφδξνκσλ ζχκθσλα 

κε ηνλ Ν.2893/2000, ε «Αλψλπκε Δηαηξία Δθκεηάιιεπζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Διιεληθψλ Απηνθηλεηνδξφκσλ», ε νπνία ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο εηζέπξαηηε 

δηφδηα θαη δηαρεηξηδφηαλ θαη εθκεηαιιεπφηαλ απηνθηλεηφδξνκνπο, κεξηκλψληαο γηα 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, κπνξνχζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηξίηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή 

απηνθηλεηνδξφκσλ κε αληάιιαγκα ηελ είζπξαμε δηνδίσλ.  

 
3.2  Ο Νφκνο 3389/2005 

 
Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ΓΗΣ θαη ν κεγάινο αξηζκφο θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

απηέο, έρεη νδεγήζεη πνιιέο ρψξεο ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ λφκσλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. ηελ Διιάδα ην λνκηθφ πιαίζην ησλ ΓΗΣ πξνζδηνξίδεηαη κε ην Νφκν 

3389/2005. πλνπηηθά, ν λφκνο απηφο θσδηθνπνηεί ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο κε ηηο ΓΗΣ, 

πξνζδηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία δχν αξκφδησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ (Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ θαη Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ) γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, πξνζδηνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 
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αλάζεζεο, ηα ζπκβαηηθά θαη λνκηθά ζέκαηα θαη, ηέινο, πξνβιέπεη εηδηθέο ξπζκίζεηο 

ζρεηηθέο κε αδεηνδνηήζεηο, θνξνινγηθά ζέκαηα θιπ. 

 Ο Νφκνο 3389/05 εηζάγεη γηα πξψηε θνξά έλα ζηαζεξφ λνκηθφ πιαίζην πνπ 

πξνσζεί θαη δηεπθνιχλεη ηελ επξχηεξε εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ ΓΗΣ ζηελ Διιάδα 

θαη δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηελ αγνξά. Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ ηνπο θνξείο 

ηνπ δεκνζίνπ είλαη δπλεηηθή. 

 

3.3 Αξκφδηα Γηνηθεηηθά ξγαλα ΓΗΣ 

 
χκθσλα κε ην λφκν, ζε θεληξηθφ επίπεδν δεκηνπξγνχληαη δχν φξγαλα: 

Α) Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΔΓΗΣ) 

Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ είλαη ην φξγαλν πνπ έρεη επηθνξηηζζεί κε ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. ηε ΓΔΓΗΣ ζπκκεηέρνπλ σο 

ηαθηηθά κέιε, ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο θαη ν 

Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Χο έθηαθην κέινο 

ζπκκεηέρεη ν Τπνπξγφο ή νη Τπνπξγνί πνπ επνπηεχνπλ θάζε έλαλ απφ ηνπο Γεκφζηνπο 

Φνξείο, νη νπνίνη πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε χκπξαμε. Ο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πξνεδξεχεη ηεο ΓΔΓΗΣ, επνπηεχεη ην έξγν ηεο θαη έρεη 

ηελ επζχλε ηεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ πξνο απηή. ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

ΓΔΓΗΣ εκπίπηνπλ: 

 ε έγθξηζε ηεο ππαγσγήο ζπκπξάμεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3389/2005, 

 ε αλάθιεζε ηέηνησλ εγθξίζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη δεκφζηνη θνξείο πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ δελ ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
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 ε απφθαζε γηα ηελ έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  ηνπ 

θαηαβιεηένπ ζηνπο Ηδησηηθνχο ΦνξείοΑληαιιάγκαηνο, 

 ε απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ή κε ηνπ Γεκνζίνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην 

αληηθείκελνηεο χκπξαμεο, 

 ε ιήςε θάζε άιιεο ζπλαθνχο απφθαζεο. 

Β) Δηδηθή Γξακκαηεία πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΔΓΓΗΣ) 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ είλαη ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν πνπ ζπζηάζεθε ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

πκπξάμεσλ κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ εκπιεθφκελσλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ 

Φνξέσλ θαηά ηελ επηινγή, αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ πκβάζεσλ χκπξαμεο. Ζ 

ΔΓΓΗΣ επηθνπξεί ηε ΓΔΓΗΣ θαη ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο θαη έξγν ηεο είλαη: 

 ν εληνπηζκφο ησλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ ή λα 

παξαζρεζνχλ κέζσ πκπξάμεσλ θαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηοηνπ Ν. 3389/2005, 

 ε πξνψζεζε ηεο εθηέιεζεο έξγσλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ 

ησλ πκπξάμεσλ, 

 ε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ Γεκφζησλ Φνξέσλ, ζην πιαίζην ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 3389/2005, γηα ηελ επηινγή ησλ 

Ηδησηηθψλ Φνξέσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή  ησλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ησλ πκπξάμεσλ, 

 ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πκβάζεσλ χκπξαμεο θαη ησλ 

παξεπνκέλσλ ζπκθψλσλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο ΓΔΓΗΣ θαη ε επεμεξγαζία θαη 

ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ 
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 ε ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο θαη ε παξνπζίαζή ηεο ζηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ηεο Βνπιήο. 

                                                   Δηθόλα 5: Αομόδια Διξικηηικά Όογαμα ΔΙΣ 
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3.4 Πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο Γηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3389/2005 

 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3389/2005 δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί φιεο νη δπλαηέο 

κνξθέο ζχκπξαμεο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο, θαζψο 

ζηφρνο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο απινχ θαη ζαθνχο πιαηζίνπ πνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ΓΗΣ ζηελ Διιάδα. Γεδνκέλεο ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη 

ηδηαηηεξφηεηαο θάζε έξγνπ ΓΗΣ, ε εληαία αληηκεηψπηζή ηνπο ζα δεκηνπξγνχζε 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φζα ν Ν. 3389/2005 έξρεηαη λα επηιχζεη. Γελ ζα ήηαλ 

εθηθηφ, άιισζηε, ζε έλα λφκν λα πξνδηαγξαθνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

νξηζκέλσλ κφλν θαηεγνξηψλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ. 

Γηα λα ππαρζεί ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 3389/2005 κηα ΓΗΣ ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 ε ζχκπξαμε λα έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγνπ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα Γεκνζίνπ Φνξέα, 

 λα πξνβιέπεηαη φηη νη Ηδησηηθνί Φνξείο, έλαληη αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη 

εθάπαμ ή ηκεκαηηθά απφ ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο ή ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ έξγσλ 

ή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, αλαιακβάλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαζεζηκφηεηα ή ηε δήηεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο χκπξαμεο θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ, 
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 λα πξνβιέπεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

έξγσλ ή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε θεθάιαηα θαη πφξνπο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ νη Ηδησηηθνί Φνξείο, θαη 

 ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο χκπξαμεο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ 

επξψ, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαη κε νκφθσλε απφθαζε ηεο ΓΔΓΗΣ, κπνξνχλ λα 

ππαρζνχλ πκπξάμεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3389/2005, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ κία ή θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, άκεζα θαη 

απνθιεηζηηθά ζην Κξάηνο, θαη ηδίσο ε εζληθή άκπλα, ε αζηπλφκεπζε, ε απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ε εθηέιεζε ησλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, 

δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζχκπξαμεο. 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ δελ εκπίπηνπλ νη ζπκπξάμεηο ζηηο νπνίεο ζηελ 

Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ πνπ ζπκβάιιεηαη κε ην Γεκφζην ζπκκεηέρνπλ Γεκφζηνη 

Φνξείο. 

 

3.5 Πιενλεθηήκαηα ππαγσγήο ζην Ν. 3389/2005 

 
Ο Ν. 3389/2005 παξέρεη κηα ζεηξά απφ επεξγεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο 

ζχκπξαμεο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. ην παξειζφλ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ζηε ρψξα καο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηδηψηεο έξγσλ, εληνπίζηεθαλ 

δηάθνξα ζέκαηα πνπ πξνθαινχζαλ πξνβιήκαηα, ηφζν ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, φζν θαη 

ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαλ θαηά πεξίπησζε κε 
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εηδηθνχο λφκνπο πνπ ην Κνηλνβνχιην ςήθηδε - λφκνη πνπ επηθχξσλαλ θαη ηηο ζπκβάζεηο 

ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηα έξγα ΓΗΣ, αιιά, θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

απφ πιεπξάο ηνπ δεκνζίνπ ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ κέζα 

απφ ζχκπξαμε κε ηδηψηεο, θξίζεθε ζθφπηκε ε ζπκπεξίιεςε ζην λφκν 3389/2005 

δηαηάμεσλ αληίζηνηρσλ κε εθείλεο πνπ, κέζσ εηδηθψλ θάζε θνξά λφκσλ, ιεηηνχξγεζαλ 

επ‟ σθειεία ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

Με ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ζεκάησλ, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ε έγθαηξε έθδνζε 

αδεηψλ, ε αληηκεηψπηζε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, νη απαιινηξηψζεηο, ε δηαδηθαζία 

είζπξαμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληαιιάγκαηνο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ έξγσλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ, ε επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ή ησλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ 

λφκνπ 3389/2005 νη ζπλζήθεο εθείλεο γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη απξφζθνπηε επξχηεξε 

πινπνίεζε έξγσλ ΓΗΣ ζηε ρψξα καο. 

Σέινο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε ππαγσγή ελφο έξγνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3389/2005 παξέρεη θαη ηα εμήο πεξαηηέξσ πιενλεθηήκαηα: 

 επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ζπκβνχισλ ιφγσ ηεο  ζπλδξνκήο πνπ 

παξέρεη ε Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ, 

 έγθαηξε θαη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ θάζε θνξά Τπνπξγψλ γηα ηα 

εγθεθξηκέλα έξγα ΓΗΣ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηαρεία επίιπζε ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ, 
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 δηαζθάιηζε θνλδπιίσλ γηα ηηο πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο ζην πιαίζην κε 

αληαπνδνηηθψλ ΓΗΣ (έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε μερσξηζηέο 

ΓΗΣ), 

 δηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ΓΗΣ ιφγσ ηνπ ζπληνληζκνχ 

πνπ παξέρεη ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή αιιά θαη ηεο ππνζηήξημεο ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο θαη 

 επειημία θαη ζαθήλεηα λνκηθνχ πιαηζίνπ. 
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4 . Γ Η Α Γ Η Κ Α  Η Α                                     

ΤΛ Ο Π Ο Η Ζ  Ζ    Γ Η Σ 

 
4.1  Αίηεζε πξνο ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ 

 
Οη Γεκφζηνη Φνξείο πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κία ΓΗΣ ζχκθσλακε ην 

Ν. 3389/2005, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή πξφηαζε πξνο ηελ ΔηδηθήΓξακκαηεία 

ΓΗΣ, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηε 

ζθνπηκφηεηα πινπνίεζήο ηεο. Ζ πξφηαζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν  ηεο χκπξαμεο θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

 Δλδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

 Πξνηεηλφκελε κνξθή ζχκπξαμεο (είζπξαμε ηειψλ απφ ρξήζηεο ή Γεκφζην, 

ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θιπ) 

 Έιεγρν νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο (value for money) πνπ ζα αηηηνινγεί ηελ 

επηινγή ηεο ζχκπξαμεο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 Άιια ζέκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

φπσο, λνκηθά, πεξηβαιινληηθά θιπ. 
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Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα δίλνπλ κηα αμηφπηζηε εηθφλα ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ. Γηα απηφ απαηηείηαη 

ιεπηνκεξήο ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αληαπνδνηηθψλ 

έξγσλ, φπνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη νη θίλδπλνη δήηεζεο θαη πξνβιεπφκελσλ 

εζφδσλ. 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ κειεηά ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκνζίνπ Φνξέα θαη 

αμηνινγεί θαηά πφζν απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί σο χκπξαμε θαη λα ππαρζεί ζηηο 

δηαηάμεηο Ν. 3389/2005. ε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε αμηνινγείηαη ζεηηθά, φπσο αξρηθά 

είρε θαηαηεζεί ή φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθε θαηφπηλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 

Δηδηθή Γξακκαηεία ηελ πεξηιακβάλεη ζηνλ «Καηάινγν Πξνηεηλφκελσλ πκπξάμεσλ», 

γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηεο ζην Γεκφζην Φνξέα θαη ηνλ θαιεί εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δχν κελψλ λα θαηαζέζεη ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΗΣ «Αίηεζε 

Τπαγσγήο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο χκπξαμεο ζην Ν. 3389/2005. 

 

 

4.2 Απφθαζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ΓΗΣ 

 
Δθφζνλ ν Γεκφζηνο Φνξέαο ππνβάιιεη «Αίηεζε Τπαγσγήο», ν πξφεδξνο ηεο 

ΓΔΓΗΣ, Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο απηήο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επνκέλεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΔΓΗΣ θαη 

πξνζθαιεί ηα ηαθηηθά κέιε απηήο θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην Τπνπξγφ, ν νπνίνο 

ζπκκεηέρεη σο έθηαθην κέινο.  
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Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔΓΗΣ, παξνπζηάδεηαη πλνπηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

πνπ έρεη ζπληάμεη ε ΔΓΓΗΣ σο εηζήγεζε πξνο ηε ΓΔΓΗΣ θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε χκπξαμε. ηε ζπλέρεηα, ε ΓΔΓΗΣ εθδίδεη 

απφθαζε («Απφθαζε Τπαγσγήο») κε ηελ νπνία εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ «Αίηεζε 

Τπαγσγήο».  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο «Απφθαζεο Τπαγσγήο», ε ΔΓΓΗΣ αλαιακβάλεη ην 

ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο πνπ νξίδνληαη ζην Ν. 3389/2005, γηα ηελ επηινγή 

ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε χκπξαμε. 

 

 

4.3 Γηαδηθαζία Αλάζεζεο 

 
ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα πνπ ελεξγεί σο 

Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηνπο Τπνςεθίνπο, εθαξκφδνληαη νη γεληθέο αξρέο ηεο επξσπατθήο 

θαη εζληθήο λνκνζεζίαο (ίζεο κεηαρείξηζεο, δηαθάλεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, θιπ). Ζ αλάζεζε γίλεηαη κεηά απφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε αλνηθηή ή 

θιεηζηή δηαδηθαζία. Τπφ νξηζκέλνπο φξνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λφκν, κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ή ε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

Ζ αλάζεζε ησλ πκβάζεσλ ΓΗΣ γίλεηαη κε θξηηήξην είηε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είηε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Σα ειάρηζηα πξνζφληα θαη 

ηθαλφηεηεο ησλ Τπνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο νξίδνληαη ζηελ 

Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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                                                            Πίλαθαο 5: Διαδικαζία Αμάθεζηπ 

 

 

 

 

    Υποβολή Ππόηαζηρ ππορ ΕΓΣΔΙΤ   

       

          Αξιολόγηζη από ΕΓΣΔΙΤ         Σςμπλήπυζη        ζηοισείυν 

     

Απόππιτη   Ππόηαζηρ ΟΥΙ             Ικανοποιούνηαι ηα κπιηήπια ςπαγυγήρ; ΕΝ ΜΕΡΕΙ   

       

                                            ΝΑΙ   

       

    Ένηαξη ζηον Καηάλογο Πποηεινόμενυν Σςμππάξευν   

       

    Υποβολή Αίηηζηρ Υπαγυγήρ ππορ ΔΕΣΔΙΤ   

       
Απόππιτη          
Δεκόζηα 
Υξεκαηνδόηεζε ή 
Εγθαηάιεηςε Έξγνπ ΟΥΙ             Εγκπίνεηαι η αίηηζη ςπαγυγήρ;   

       

                                           ΝΑΙ   

       

    

Έγκπιζη                                                                                                                                                       
• Έγθξηζε Υξεκαηνδόηεζεο θαη Έληαμε ζην ΠΔΕ                                                                                         
• Πξνζιήςεηο πκβνύισλ Τπνζηήξημεο 
(Υξεκαηννηθνλνκηθνί -Σερληθνί -Ννκηθνί)                                                                                                       
• Πξνεηνηκαζία Δηαγσληζηηθήο Δηαδηθαζίαο   

     

       

 Πποκύπηξη Έπγος               Υποβολή Πποζθοπών               Αξιολόγηζη και Επιλογή Αναδόσος 

      

  Έναπξη Υλοποίηζηρ Έπγος             Εγκπίζειρ Μελεηών - Άδειερ           Υπογπαθή Σύμβαζηρ ΣΔΙΤ 
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4.4 Ζ δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρσλ ζε πκπξάμεηο 

Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ)  

 
Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηελ επηηπρία ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ 

– Ηδησηηθνχ Σνκέα απνηειεί ε δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε θαηάιιειε ζηειέρσζε 

θαη νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο Γηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν Φνξέα 

πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη παξάιιεια ε πιαηζίσζε ηνπο κε έκπεηξνπο 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχο πκβνχινπο (ΥΟ) θαη κε αληίζηνηρνπο Σερληθνχο θαη Ννκηθνχο 

πκβνχινπο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο επίζεο, απνηειεί ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, εζληθφ θαη θνηλνηηθφ, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα θηλεζεί ε δηαδηθαζία απηή.  

 

A. Ζ ΒΑΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηεζλή αιιά θαη ηελ ειιεληθή εκπεηξία ζε ζπκβάζεηο 

ΓΗΣ, ην παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηε βαζηθή πξνηεηλφκελε δηάξζξσζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Αλαδφρσλ ζε ζρήκαηα ΓΗΣ.  

Ζ βαζηθή δηαδηθαζία αλαπηχζζεηαη ζε 8 ζηάδηα :  

ηάδην 1 Γηαδηθαζία Πξνεπηινγήο Τπνςεθίσλ   (Prequalification)  

ηάδην 2 Γηαδηθαζία Γηαβνπιεχζεο  

ηάδην 3 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (Submission of Proposals)  
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ηάδην 4 Αμηνιφγεζε & Δπηινγή Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ (Selection of the Preferred 

Bidder)  

ηάδην 5 Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο (Invitation to Negotiate -ITN)  

ηάδην 6 Δπίηεπμε ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κιεηζίκαηνο (Financial Close)  

ηάδην 7 Καηαθχξσζε ηεο χκβαζεο (Award Contract)  

ηάδην 8 Γηαρείξηζε ηεο χκβαζεο (Contract Management)  

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο ζα 

πξέπεη θαηά ην 5ν ηάδην λα ππνβάιινπλ κειέηεο ζε επίπεδν ηδεψλ νη νπνίεο ζα 

αμηνινγεζνχλ. Βαξχλνπζα ζεκαζία ζα έρεη θαη ε Σερληθή ηνπο πξνζθνξά φπνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζα έρνπλ παξάγνληεο φπσο ε ζαθήο δηαηχπσζε ηεο ηδέαο, ε ηεθκεξίσζε 

ηεο πξνηεηλφκελεο κίμεο ρξήζεσλ, ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο, ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

επέλδπζεο, ε πξνζέγγηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ηεο επέλδπζεο.  

Μεηαμχ ησλ ηαδίσλ 1 θαη 2 θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ηαδίσλ 4 θαη 5 ζα 

αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπ Φνξέα θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κηα πεξίνδνο δηαβνχιεπζεο κε 

ζηφρν ηε ζπκκεηνρή επελδπηηθψλ ζρεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη φξνη 

ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο φθεινο ηνπ θνξέα θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ζα πινπνηείηαη «δεκφζηα δηαβνχιεπζε» 

γηα λα ζπδεηεζνχλ θαη απαληεζνχλ ηπρφλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία. Σέινο, ν θνξέαο ζα ζπδεηήζεη κε ην Υξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπ χκβνπιν ηα 

δηάθνξα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ζα απνθαζίζεη πνηα απφ απηά ζα δερζεί θαη πνηα 

ζα απνξξίςεη.  
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Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη ζε απηή ηε θάζε λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηα νπνία πξνηίζεληαη λα ζπλεξγαζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

μεθαζαξίζνπλ δεηήκαηα ηα νπνία ζα θιεζνχλ λα πξνζππνγξάςνπλ εθφζνλ ην 

επελδπηηθφ ζρήκα ην νπνίν ππνζηεξίδνπλ πξνθξηζεί σο ην επηθξαηέζηεξν.  

Ακέζσο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ επηιεγέληνο παξαρσξεζηνχρνπ επελδπηηθνχ 

ζρήκαηνο, νξηζηηθνπνηνχληαη θαη ππνγξάθνληαη : ε χκβαζε ΓΗΣ, ε χκβαζε γηα ην 

ρεδηαζκφ θαη ηελ Δξγνιαβία Καηαζθεπήο, ε χκβαζε πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο, ε 

χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο θαη θάζε αληίζηνηρνπ είδνπο ηπρφλ ζχκβαζε πνπ ζα θαιχπηεη 

ηελ νκαιή θαη εχξπζκε πνξεία ηεο επέλδπζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ακέζσο κεηά ηελ 

παξνχζα θάζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ επελδπηψλ θαη αθνχ νινθιεξσζεί 

ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ:  

 

B. Ζ ΓΗΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ  

ΣΑΓΗΟ 1: Γηαδηθαζία Πξνεπηινγήο Τπνςεθίσλ (Pre-qualification)  

Γξαζηεξηφηεηα 1.1 Οινθιήξσζε Σεπρψλ Πξνεπηινγήο  

Μέζσ ησλ Σεχρσλ Πξνεπηινγήο ζα γίλεη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δεκνπξαηεζνχλ ηα έξγα πνπ έρεη απνθαζηζηεί λα 

πινπνηεζνχλ κέζσ δηαδηθαζηψλ ΓΗΣ. Θα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ 

γηα ηελ επηινγή ησλ αλαδφρσλ ζε θάζε έξγν θαη ζα θαζνξηζηνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ.  
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Ο θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαγσληζκψλ απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα θηλεζεί ν Φνξέαο γηα ηελ επηηπρή 

δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ.  

ηα Σεχρε Πξνεπηινγήο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ δηαγσληζκψλ, ηε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο, ηε ζαθή πεξηγξαθή ησλ 

έξγσλ, ηνπο φξνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, ην ρξφλν θαη ην ηξφπν 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα απηψλ, ηε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ ΓΗΣ, 

ηηο δεηνχκελεο εγγπήζεηο, ην ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

ζα ππνβιεζνχλ, ηελ ειάρηζηε ηερληθή εκπεηξία πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε 

νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε παξφκνηα έξγα, ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εκπεηξία πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε ζρέζε κε ην είδνο θαη κέγεζνο ησλ έξγσλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Δθφζνλ ππάξρνπλ πνιινί ελδηαθεξφκελνη, εθηηκάηαη φηη ε φιε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ελδέρεηαη λα ιάβεη ρψξα ζε δχν (2) θχξηα ηάδηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, θαηά ην πξψην ζηάδην, ζα γίλεη θαη αξρήλ επηινγή ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

κεηαμχ απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Φνξέα γηα επηηπρή εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

θαη απηψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο. ην δεχηεξν ζηάδην, ζα επηιεγεί ελ ηέιεη ν 
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πιένλ θαηάιιεινο αλάδνρνο απφ κηα ιίζηα αξρηθά πξνθξηζέλησλ Τπνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ.  

Σα θξηηήξηα επηινγήο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαη ηα νπνία ζα θαζνξηζζνχλ απφ ην Φνξέα, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.  

ηφρνο είλαη αθελφο ε εμαζθάιηζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ 

ησλ ππνςεθίσλ θαη αθεηέξνπ ε αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζή ηνπο. Παξφηη ηα θξηηήξηα 

δχλαηαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην παθέην ΓΗΣ, ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 

σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα αθφινπζα:  

- Δκπνξηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  

- Αμηνπηζηία,  

- Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα,  

- Πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα,  

- Υξεκαηννηθνλνκηθφ πιάλν,  

- Δκπεηξία,  

- Κφζηνο,  

- Δπηκεξηζκφο θηλδχλσλ,  

- Σερληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  

- Δκπεηξία,  

- Δπάξθεηα κέζσλ,  

- Ηθαλφηεηα θαη δπλαηφηεηα παξάδνζεο έξγσλ εληφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ,  

- Πνηφηεηα θαηαζθεπήο,  

- Γηνίθεζε,  
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- Λεηηνπξγία,  

- Πεξηβαιινληηθά,  

- Λεηηνπξγηθά πιάλα  

Γξαζηεξηφηεηα 1.2 Έλαξμε Γηαδηθαζηψλ Πξνεπηινγήο  

Αθνινπζεί ε Γηαδηθαζία Πξνεπηινγήο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. Έρνληαο 

θαζνξίζεη θαη πξνζδηνξίζεη ην ζρέδην δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ κέζα απφ ηα Σεχρε 

Πξνεπηινγήο, θαη έρνληαο νινθιεξψζεη ηε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηηθψλ ζηαδίσλ θαη 

ηε ζπγγξαθή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, ζα απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηελ ΔΔΚ ε 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (Α‟ ηάδην, Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο).  

ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα πεξηέρνληαη επαξθείο θαη ζαθείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα έξγα θαη ζα αλαθέξεηαη ε κνξθή αλάζεζήο ηνπο ε νπνία ζα γίλεη 

κέζσ δηαδηθαζηψλ ΓΗΣ, ζηα νπνία ν Φνξέαο ζα ζπκκεηάζρεη κε παξαρψξεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ αθηλήησλ ή θαη κε άιινπο ηξφπνπο πνπ ζα επηιεγνχλ. Θα 

πξνζδηνξίδνληαη επίζεο κε ζαθήλεηα ηα έξγα ηα νπνία ζα θαιείηαη λα αλαιάβεη ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο θαη ην ηζηνξηθφ απηψλ, ζα εμεηδηθεχνληαη αλά έξγν νη ηερληθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Φνξέα. Θα γίλεηαη αλαθνξά 

ζηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ νη δηαγσληδφκελνη, ζην θαη΄ αξρήλ 

πξνηεηλφκελν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα θαη ζηελ νκάδα έξγνπ. Θα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο, ηηο ηπρφλ απαηηήζεηο ηνπ Φνξέα, ηα δηθαηψκαηα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ (δεηήκαηα ηα νπνία ζα δηεπζεηεζνχλ θαη ζα πάξνπλ ηε ηειηθή ηνπο 

κνξθή θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ) θαη ζα αλαθέξεηαη θάζε άιιε 
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πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηακνξθψζνπλ ζαθή αληίιεςε θαη εηθφλα γηα θάζε έξγν. Θα πεξηιακβάλνληαη ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ρξεκαηνδνηηθή ζέζε, ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο) θαη ζα πεξηέρεηαη ε ζρεηηθή Κνηλνηηθή Ννκνζεζία γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί.  

Γηα ηε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα νξγαλσζεί βάζε 

δεδνκέλσλ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ (data room), ε νπνία ζα πεξηέρεη αληίγξαθα ησλ 

εγγξάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θξηζνχλ απφ ην Φνξέα θαη ηνλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπ χκβνπιν (ΥΟ) σο ρξήζηκα θαη αλαγθαία θαη ηα νπνία ζα 

ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ ηπρφλ 

εξσηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

Ζ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ ή/θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

δελ ζα γίλεη ζε απηφ ην ζηάδην, αθνχ ζηφρνο είλαη ε πξνεπηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ππνςεθίσλ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απφ ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε ηειηθή 

επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ Αλαδφρνπ.  

Γξαζηεξηφηεηα 1.3 Γηαδηθαζία Γηεπθξηληζηηθψλ Δξσηήζεσλ Τπνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζα ππάξμεη δηαδηθαζία ππνβνιήο εξσηεκάησλ πξνο 

δηεπθξίλεζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο ην Φνξέα εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, ην νπνίν ζα νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε. ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ απαληήζεσλ επί ησλ εξσηήζεσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα αληινπληαη 

απφ ην data room, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη κε λέεο 
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πιεξνθνξίεο θαζψο ζα εμειίζζνληαη ηα δηάθνξα ζηάδηα θαη oη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Γξαζηεξηφηεηα 1.4 Τπνβνιή Δθδειψζεσλ Δλδηαθέξνληνο γηα Πξνεπηινγή  

Θα ππάξμεη δηαδηθαζία ππνβνιήο Αηηήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο 

νδεγίεο. Σα πεξηερφκελα θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ηεο Αίηεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

θαζψο θαη εκεξνκελία θαη ε ψξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ζηελ 

πξνθήξπμε.  

Γξαζηεξηφηεηα 1.5 Αμηνιφγεζε Δθδειψζεσλ Δλδηαθέξνληνο (Short List)  

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ Αηηήζεσλ Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη αλαγξαθεί ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Α‟ 

ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Θα αμηνινγεζνχλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ έηζη ψζηε λα πξνθξηζνχλ ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ απηνί 

πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο.  

Οη πξν-επηιεγέληεο Τπνςήθηνη Αλάδνρνη πνπ ζα πξνθχςνπλ αλακέλεηαη λα κελ 

μεπεξάζνπλ έλα κέγηζην αξηζκφ δηαγσληδφκελσλ αλά έξγν, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηεο ιεπηνκεξνχο θαη αλαιπηηθήο εμέηαζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, αξθεηνί εθ ησλ νπνίσλ ζα θαίλεηαη εμ αξρήο φηη δελ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηνπ Φνξέα γηα ην δηαγσληζκφ.  

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ζα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ εθείλσλ νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαδψζνπλ πξνζθνξέο πνπ 
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λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φνξέα, θαη λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ πνηνηηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο.  

Γξαζηεξηφηεηα 1.6 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ  

Με ηε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

αθνινπζεί κηα ζχληνκε ζρεηηθά ρξνληθή πεξίνδνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

θαηά ηελ νπνία νη απνξξηθζέληεο ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο 

επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη δηαγσληδφκελνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε 

ζα αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη πέξαλ απηψλ, 

ελζηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ δε ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ζαθή επηρεηξεκαηνινγία επί ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

Γξαζηεξηφηεηα 1.7 Αληηκεηψπηζε Σπρφλ Αληηξξήζεσλ ή Πξνζθπγψλ 

Γηαγσληδφκελσλ  

Θα αμηνινγεζνχλ νη αληηξξήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή θαη πηζαλέο πξνζθπγέο 

απηψλ θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. Αξρηθά ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηαρσξίζεη ηηο ελζηάζεηο ζε 

απηέο πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηέο πξνο αμηνιφγεζε θαη ζε απηέο πνπ ζα απνξξηθζνχλ εμ 

αξρήο κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Α‟ ηαδίνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ηε ζπλέρεηα ζα αμηνινγήζεη απηέο πνπ ζα έρνπλ γίλεη απνδεθηέο πξνο 

αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη επί απηψλ.  
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Γξαζηεξηφηεηα 1.8 Γλσκνδφηεζε επί ηεο Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ  

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ ελζηάζεσλ θαη ηε θαηαγξαθή ησλ αληηξξήζεσλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ηε ιεπηνκεξή θαη νπζηαζηηθή αμηνιφγεζή, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα απνθαλζεί γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε απηψλ κε βάζε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Α‟ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Με ην 

πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δχλαηαη λα πξνθχςνπλ κεηαβνιέο ζηνλ πίλαθα ησλ πξν-

επηιερζέλησλ ππνςεθίσλ, κε ηελ πξνζζήθε ή ηελ αθαίξεζε θάπνησλ απφ ηνπο αξρηθά 

πξνθξηζέληεο δηαγσληδφκελνπο.  

Γξαζηεξηφηεηα 1.9 Απφθαζε Πξνεπηινγήο  

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο επί ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ζα πξνθχςεη ν 

ηειηθφο πίλαθαο ησλ πξν-επηιερζέλησλ ππνςεθίσλ ηνπ Α‟ ηαδίνπ, κε απφθαζε ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Φνξέα, ν νπνίνο θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

ΣΑΓΗΟ 2: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (SUBMISSION OF 

PROPOSALS)  

Γξαζηεξηφηεηα 2.1 Πξνζδηνξηζκφο Γηαδηθαζηψλ  

Μεηά ην πέξαο ηνπ Α‟ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ πξνεπηιεγεί νη Τπνςήθηνη 

Αλάδνρνη θαη μεθηλά ην Β΄ ηάδην, ην νπνίν ζα αλαδείμεη ηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνρσξήζεη ζε θαζνξηζκφ θαη ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ 

αμηνιφγεζεο, έηζη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην Β‟ ηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αληηκεησπίζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

Οη ελέξγεηεο πνπ ζα δξνκνινγεζνχλ ζα πξνβιέπνπλ θσδηθνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαζνξηζκφ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ ζηαδίνπ, πξφζθιεζε ησλ 
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ππνςεθίσλ αλαδφρσλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ. 

Αλαιπηηθά επίζεο ζα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ πξνζθνξψλ (ρξφλνο, ηφπνο, ηξφπνο), ν ηξφπνο δεκνπξάηεζεο, ην πεξηερφκελν ησλ 

Σεπρψλ Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ Σερληθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ην 

πεξηερφκελν ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ ΓΗΣ, ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

γίλνληαη νη δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

γίλεη ε δηαρείξηζε ησλ φπνησλ ελζηάζεσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ θαζψο θαη ε έλαξμε ηνπ επφκελνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ 

Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ παξαρψξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή θαη Διιεληθή 

Ννκνζεζία.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.2 Σεχρε Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ & ρεδίσλ 

πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο  

Σα Σεχρε Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή ησλ 

ηεπρψλ ησλ Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ησλ Πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ. ηα Σεχρε Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ή/θαη φπνηεο άιιεο εμαζθαιίζεηο 

θξηζνχλ απαξαίηεηεο απφ ην Φνξεά λα πξνζθνκίζνπλ νη δηαγσληδφκελνη. Θα ππάξρεη 

αθφκε κηα ζχλνςε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

έξγσλ θαη ηεο επηζπκεηήο θαηαλνκή απηψλ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ 

ηνκέα κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα θαζελφο λα ηνπο δηαρεηξηζζεί θαη αληηκεησπίζεη θαιχηεξα., 

κηα ζχλνςε ησλ ζπκβαηηθψλ λνκνζεηηθψλ θαη άιισλ πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ 

έξγνπ, κηα ζχλνςε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
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ππνςεθίσλ θαζψο θαη ην βαζκφ βαξχηεηαο εθάζηνπ θξηηεξίνπ θαη κηα ιίζηα κε ηηο 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νη Πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ.  

Οη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζρεηίδνληαη κε: ην Σερληθφ Πξφγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (κεζνδνινγία πινπνίεζεο, ρξνλνδηάγξακκα, νξγάλσζε ηνπ 

αλαδφρνπ, νκάδα έξγνπ θιπ), ηηο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηε πεξηγξαθή ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ησλ δηαθφξσλ 

άιισλ ρξήζεσλ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη 

ηα πξφηππα γηα ηα παξάπιεπξα ηερληθά έξγα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηα πιαίζηα 

θαηαζθεπήο ηνπ θπξίσο έξγνπ.  

ηα Σεχρε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο. Σα 

θξηηήξηα απηά ζα είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Θα είλαη ζαθή θαη 

πξνζδηνξηζκέλα κε αθξίβεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο. Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηίκεκα γηα θάζε έξγν, ρσξίο πξνυπνζέζεηο ή άιινπο πεξηνξηζκνχο ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ πξνζθνξψλ πάλσ ζε θνηλή βάζε.  

ζνλ αθνξά ζην ρέδην ηεο χκβαζεο ΓΗΣ, απηφ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ δεηείηαη λα αλαιάβνπλ νη επελδπηέο, ηνπο πεξηνξηζκνχο, 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φνξέα, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο παξαρψξεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (δάλεηα, εγγπήζεηο θιπ), κειεηψλ, θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

ιεηηνπξγίαο, εθκεηάιιεπζεο απηνηειψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα πεξηερφκελα ηεο Γεληθήο 
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πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ηελ θαηαλνκή ηεο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ην ηξφπν παξάδνζεο ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ απηνχ θαη ην ρξφλν πιεξσκήο, ηε δηάξθεηα ηε ζχκβαζεο ΓΗΣ, ην 

ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηηο ινηπέο 

πνηληθέο ξήηξεο, ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ θαη ησλ ηειψλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, 

ζέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο, δεκνζηφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ 

ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γη‟ απηφ, ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ην ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, 

ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

γη‟ απηφ, ην ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηε γιψζζα 

επηθνηλσλίαο θιπ.  

Γεληθφηεξα, ηα ρέδηα απηά ζα πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξίλεηαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ νη δηαγσληδφκελνη λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζαθή θαη 

πιήξε εηθφλα γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

Σα ρέδηα πνπ ζα πξνεηνηκαζηνχλ, πξηλ απνζηαινχλ ζηνπο Τπνςεθίνπο 

Αλαδφρνπο, ζα ειεγρζνχλ απφ ην λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Φνξεά, θαη ην λνκηθφ ζχκβνπιν 

ηνπ ΥΟ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε λνκηκφηεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα φισλ ησλ 

εγγξάθσλ ηφζν κε ηελ Διιεληθή φζν θαη κε ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.3 Έλαξμε Γηαδηθαζίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ  

Με ηελ απνζηνιή ηνπ ρεδίνπ Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη ηνπ 

ρεδίνπ πκβάζεσο ΓΗΣ ζηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο αξρίδεη ην Β‟ ηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηελ Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (Submission of 

Proposals).  
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Γξαζηεξηφηεηα 2.4 Γηαδηθαζία Γηεπθξηληζηηθψλ Δξσηήζεσλ Τπνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ  

Θα νξγαλσζεί δηαδηθαζία ππνβνιήο εξσηεκάησλ πξνο δηεπθξίλεζε απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ησλ Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 

θαζψο θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ρέδην ηεο χκβαζεο ΓΗΣ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα νινθιεξσζεί εληφο ζαθψο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην 

νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Β΄ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εξσηήζεηο ζα 

απεπζχλνληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία αθνχ ηηο 

ζπγθεληξψζεη ζα ηηο απαληήζεη εγγξάθσο πξνεηνηκάδνληαο κηα Έθζεζε Απαληήζεσλ επί 

Γηεπθξηληζηηθψλ Δξσηήζεσλ Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ. Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο, ζα αληιεζνχλ απφ ην data room, ην 

νπνίν ήδε ζα έρεη εκπινπηηζηεί κε ζεκαληηθφ πιηθφ, πνπ ζα έρεη πξνθχςεη απφ ηελ κέρξη 

ηψξα εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.5 Πεξίνδνο Γηαβνπιεχζεσλ  

Οη δηαγσληδφκελνη αθνχ παξαιάβνπλ ηελ Έθζεζε Απαληήζεσλ επί ησλ 

Γηεπθξηληζηηθψλ Δξσηήζεσλ ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ, ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα ζπληάμνπλ ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ηνπο επί ησλ ρεδίσλ ησλ 

Σεπρψλ Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη πκβάζεσλ ΓΗΣ. ηε ζπλέρεηα ζα 

απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο απηέο ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.6 Πξνεηνηκαζία Αλαπξνζαξκνζκέλσλ ρεδίσλ Πξφζθιεζεο 

Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ & πκβάζεσλ ΓΗΣ  
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Θα νξγαλσζεί δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί ησλ ρεδίσλ 

ησλ Σεπρψλ Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη πκβάζεσλ ΓΗΣ, ηε κειέηε θαη 

αμηνιφγεζε απηψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή, λνκηθή θαη ηερληθή ζθνπηά πξνθεηκέλνπ ε 

Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, βειηηψζεηο, πξνζζήθεο ή 

δηαθνξνπνηήζεηο θξίλεη φηη είλαη ζθφπηκν θαη απαξαίηεην λα γίλνπλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζα νινθιεξσζεί εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

αθνινπζήζεη ε εμέιημε ησλ ππνινίπσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηαδίσλ ηεο θάζεσο απηήο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.6 Γηαλνκή Αλαπξνζαξκνζκέλσλ Κεηκέλσλ  

Αθνχ εηνηκάζεη ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ηα αλαπξνζαξκνζκέλα θείκελα 

ησλ ρεδίσλ Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη πκβάζεσλ ΓΗΣ θαη ειέγμεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο απφ λνκηθή, ηερληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε, ζα ηα απνζηείιεη 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, πξνθεηκέλνπ εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα εηνηκάζνπλ ηηο 

Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ηνπο.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.7 Τπνβνιή Πξνζθνξψλ  

Οη δηαγσληδφκελνη έρνληαο πιένλ ζαθή θαη πιήξε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα έξγα πνπ δεκνπξαηνχληαη φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζα πξνεηνηκάζνπλ ηηο Σερληθέο θαη 

Οηθνλνκηθέο ηνπο Πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε ην 

ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Β‟ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, κεηαβνιψλ θαη ινηπψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζηα Αλαπξνζαξκνζκέλα θείκελα ησλ Σεπρψλ Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 96 

θαη πκβάζεσλ ΓΗΣ. Ζ ππνβνιή ηνπο πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζα γίλεη ζε ηαθηή εκεξνκελία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Β΄ ηαδίνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Παξάιιεια κε ηελ ππνβνιή ησλ Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ 

Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ, νη ηειεπηαίνη ζα θαηαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζπγθεθξηκέλνπ 

πνζνχ ζε Δπξψ, πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Β΄ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.8 Αμηνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ  

Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ ηφζν ησλ Σερληθψλ φζν θαη ησλ 

Οηθνλνκηθψλ αθνξά ζηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπξφζεζκε ή κε ππνβνιή ηνπο πξνο απηήλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ θάζε δηαγσληδφκελν θαη ε εμέηαζε ησλ πεξηερνκέλσλ 

απηψλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ νη Πξνζθνξέο πεξηέρνπλ φιεο ηηο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο (ηππηθέο, νπζηαζηηθέο, νηθνλνκηθέο θιπ) θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ θάζε έξγνπ πνπ δεκνπξαηείηαη. Σα θξηηήξηα απηά φπσο 

ήδε αλαθέξζεθε, ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Β‟ ηαδίνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζηε χκβαζε ΓΗΣ πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο πξηλ 

ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ ή 

αιιαγψλ πξνθχςνπλ θαη πεξηιεθζνχλ ζηα αλαπξνζαξκνζκέλα θείκελα ησλ Σεπρψλ 
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Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη ησλ πκβάζεσλ ΓΗΣ πνπ επίζεο ζα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο 

ππνςεθίνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ηειηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ.  

Δλδεηθηηθέο παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ είλαη: ην ρσξνηαμηθφ σθέιηκν 

ησλ έξγσλ, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ, πνιενδνκηθφ, ζπγθνηλσληαθφ, 

αξρηηεθηνληθφ, πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θιπ.  

Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ ζα εηζαρζνχλ ζε πξφηππα κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ 

ζα έρεη πξνεηνηκάζεη ν ΥΟ πξνθεηκέλνπ ε αμηνιφγεζή ηνπο αθελφο λα γίλεη ζε 

ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη αθεηέξνπ λα είλαη αληηθεηκεληθή. Σα κνληέια απηά ζα παξέρνπλ 

ζε θάπνην βαζκφ επειημία ζηνλ ΥΟ θαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαο κε 

ην ηξφπν απηφ ππφςε θαη ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πην αμηνθξαηηθή αμηνιφγεζε απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ΥΟ θαη ν Φνξέαο δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δεκνζηνπνηήζνπλ 

κε ιεπηνκέξεηα ηα κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.09 Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ Σερληθήο Αμηνιφγεζεο  

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ 

Τπνςεθίσλ θαη πξνεηνηκαζηεί ε αξρηθή Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ ζα δνζεί ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία θαηά ηελ 

θξίζε ηεο κπνξεί λα ηελ θνηλνπνηήζεη καδί κε ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο, ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.10 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζα αθνινπζήζεη κηα ζχληνκε ζρεηηθά ρξνληθή πεξίνδνο θαηά 

ηελ νπνία νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο ηηο ελζηάζεηο 
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ηνπο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηεθκεξηψλνληαο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο κε 

θαηάιιεια επηρεηξήκαηα. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο 

ζα πεξηγξάθνληαη ξεηψο ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ Β‟ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλζηάζεηο 

πέξα ησλ ιφγσλ απηψλ δε ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.11 Γλσκνδφηεζε επί ηεο Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ  

Θα γίλεη ιεπηνκεξήο θαη νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ θνξέα γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε απηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Β΄ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Γξαζηεξηφηεηα 2.12 Απφθαζε επί ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ  

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο επί ησλ αξρηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηαβνιέο ζηελ αξρηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ησλ 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. Οη κεηαβνιέο απηέο εάλ ππάξμνπλ, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

πξναλαθεξνκέλε Έθζεζε, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ηειηθή Απφθαζε επί ησλ 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, απφθαζε ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη δε 

ζα επηδέρεηαη θακία έλζηαζε.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.13 Πξψηε Απφθαζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ  

Σν δεηνχκελν θαηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ είλαη ε 

δηεξεχλεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, ηεο πιήξνπο ηηκνιφγεζεο 

θαη θνζηνιφγεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη ν Τπνςήθηνο 

Αλάδνρνο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ζ εμέηαζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ππνβνιήο ησλ 
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νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο απνηειεί πξσηαξρηθή εξγαζία ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.14 Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Βέιηηζησλ θαη Σειηθψλ Πξνζθνξψλ  

Έρνληαο νινθιεξψζεη ζε πξψηε θάζε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, ε Δπηηξνπή ζα θαιέζεη ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο λα ππνβάιινπλ ηηο ηειηθέο ηνπο πξνζθνξέο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηηο 

αξρηθέο ηνπο ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο επηζπκνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο θαηαζηήζνπλ πην 

αληαγσληζηηθέο. Ο ρξφλνο πνπ ζα έρνπλ νη δηαγσληδφκελνη ζηε δηάζεζή ηνπο ζα είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο θαζψο ν ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ε παξνρή 

δπλαηφηεηαο ηξνπνπνηήζεσλ ησλ αξρηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ θαη 

φρη ε ζχληαμε λέσλ εμ‟ νινθιήξνπ. Χζηφζν, πξέπεη λα κελ απνζαξξχλνληαη νη 

δηαγσληδφκελνη σο πξνο ηελ ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή ε Δπηηξνπή ζα εηνηκάζεη ην ρέδην Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Βέιηηζησλ θαη Σειηθψλ 

Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ, κε ην νπνίν ζα ηνπο θαιεί λα ππνβάιινπλ ηηο λέεο 

ηξνπνπνηεκέλεο πξνζθνξέο ηνπο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Ζ πξφζθιεζε Τπνβνιήο Βέιηηζησλ θαη Σειηθψλ Πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο 

φπσο: 

- Σηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο ππφ κνξθή παξαγφκελνπ πξντφληνο,  

- ηα φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ην ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, ηνπο 

ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο ή απαγνξεχζεηο σο πξνο απηή,  

- ηνπο πξνηεηλφκελνπο φξνπο – κνξθή ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ πξνηεηλφκελε 

δηάξθεηά ηεο θαη φξνπο ακνηβήο,  
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- ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη  

- ηα φξηα κέζα ζηα νπνία νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο.  

Ζ δηαδηθαζία απηή αληαιιαγήο απφςεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο πξηλ απφ ηελ 

ηειηθή ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο βνεζά ζηε 

δηεξεχλεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ην έξγν. Πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο Τπνςεθίνπο είλαη εκπηζηεπηηθέο, εθηφο εάλ 

θαηαιήμνπλ ζε αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ νπφηε θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη 

ζηνπο ππνινίπνπο Τπνςεθίνπο.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.15 Αμηνιφγεζε Σειηθψλ Πξνζθνξψλ  

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, αθνχ ιάβεη ηηο λέεο, βειηησκέλεο πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ζα πξνβεί ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηελ 

θαιχηεξε πξνζθνξά απφ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο, ε νπνία ζα αλαδείμεη ηνλ 

Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

Σα θξηηήξηα ζηα νπνία ζα εζηηάζεη ε Δπηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππνςεθίσλ θαη ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Β‟ ηαδίνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα είλαη εληαία γηα φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

θαη ζα ζρεηίδνληαη κε:  

- ηελ εμέηαζε γηα ην αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο  

- ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο πξνδηαγξαθέο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,  

- ηνπο φξνπο ηηκνιφγεζεο,  
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- ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ΓΗΣ,  

- ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο,  

- ηελ αμηνπηζηία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ,  

- ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο,  

- ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαλνκή ησλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πινπνίεζήο ηνπ έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα,  

- ηελ απνδνρή πεξηζζνηέξσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θξίζηκεο ζεκαζίαο,  

- ηελ πξνζθνξά κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (επηβεβαησκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε επηβάξπλζε ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ),  

- ην θαζνξηζκφ ηεο επξσζηίαο θαη ηεο παξάδνζεο ηνπ ηειηθνχ ζρήκαηνο,  

- ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, λα δίλεηαη ε εηθφλα κηαο θαιά ζπληνληζκέλεο θαη 

νξγαλσκέλεο νκάδαο θαη φρη ε εηθφλα ζπλάζξνηζεο μερσξηζηψλ εηαηξηψλ ρσξίο 

ζπλνρή.  

- ηελ αλάγθε γηα νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ ηνλ ΦΟΡΔΑ,  

- ηε πνηφηεηα θαη ην ρξφλν θαηαζθεπήο 

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξνθχςεη ε Σειηθή Αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ε αλάδεημε ηνπ Πξνζσξηλνχ 

Αλαδφρνπ.  
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Γξαζηεξηφηεηα 2.16 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ  

Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ησλ Βέιηηζησλ θαη Σειηθψλ 

Πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζα αθνινπζήζεη κηα 

ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ζα κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ εγγξάθσο ηηο ελζηάζεηο ηνπο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, 

ηεθκεξηψλνληαο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο κε θαηάιιεια επηρεηξήκαηα. Οη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο πεξηγξάθνληαη ξεηψο ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ 

Β‟ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δλζηάζεηο πέξα ησλ ιφγσλ απηψλ δε ζα γίλνληαη δεθηέο 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ζπγθεληξψζεη ηηο 

ελζηάζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ηηο αμηνινγήζεη θαη ζα εηνηκάζεη Έθζεζε επί ηεο 

Τπνβνιήο Δλζηάζεσλ, ηελ νπνία θαη ζα θνηλνπνηήζεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο.  

Γξαζηεξηφηεηα 2.18 πλνιηθή Σειηθή Αμηνιφγεζε  

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηαβνιέο σο πξνο ηελ Αμηνιφγεζε ησλ 

Βέιηηζησλ θαη Σειηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ. ε πεξίπησζε κεηαβνιψλ, νη 

φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πξναλαθεξνκέλε Έθζεζε, 

γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ζχληαμε κηαο λέαο θαη ηειηθήο πλνιηθήο Αμηνιφγεζεο 

ησλ Πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ, ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο θαη ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο δελ ζα επηδέρεηαη θακία ακθηζβήηεζε ή 

έλζηαζε.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, νινθιεξψλεηαη θαη ην Β‟ ηάδην 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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ΣΑΓΗΟ 3 ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ & ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ 

(SELECTION OF THE PREFERRED BIDDER & NEGOTIATION TO FINANCIAL 

CLOSE)  

Γξαζηεξηφηεηα 3.1 Δπηινγή Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ  

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε πλνιηθή Σειηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζα επηιέμεη ηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν. Ζ 

επηινγή απηή ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ηνπ Γ΄ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ πξφζθιεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή κε ζηφρν 

ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θιεηζίκαηνο ηεο αλαδνρήο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ επελδπηή.  

Γξαζηεξηφηεηα 3.2 Γηαπξαγκαηεχζεηο  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν ΦΟΡΔΑ θαη ν Πξνζσξηλφο 

Αλάδνρνο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη επί ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ηεο χκβαζεο ΓΗΣ 

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ε ηειηθή ηεο κνξθή θαη λα ππνγξαθεί. Γηα ηελ απνθπγή 

αδηεμφδνπ ζα έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα γίλνπλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζα έρεη δεκηνπξγεζεί θαηάιιεινο κεραληζκφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, ηελ απνδνρή ή φρη δηαηηεηή (arbitration) θιπ. 

Κξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ηνπο Πξνζσξηλνχο 

Αλαδφρνπο. ηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα ε δέζκεπζε ησλ 

ρξεκαηνδνηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επελδπηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 
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έξγνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε επίζπεπζε άιισλ ζεκάησλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο 

ηειηθή ζπκθσλία, ρσξίο λα έρνπλ ζπκθσλήζεη νη ρξεκαηνδφηεο.  

ΣΑΓΗΟ 4 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ (AWARD CONTRACT)  

Γξαζηεξηφηεηα 4.1 Τπνγξαθή Κεηκέλσλ  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ Γ‟ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, μεθηλά ην Γ‟ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ θεηκέλσλ ησλ πκβάζεσλ ΓΗΣ θαη ηελ 

ππνγξαθή απηψλ απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. Πξηλ ηελ ππνγξαθή νη λνκηθνί ζχκβνπινη 

ηνπ ΦΟΡΔΑ θαη ηνπ ΥΟ ζα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο απφ λνκηθή θαη θνξνινγηθή 

ζθνπηά, θαζψο θαη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ πκβάζεσλ ΓΗΣ κε ηνπο φξνπο ησλ 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ.  

Γξαζηεξηφηεηα 4.2 Δπηθχξσζε πκβάζεσλ  

Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ ζπκβάζεσλ ζε φια ηα κέξε 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ε επηθχξσζή ηνπο απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο.  

ΣΑΓΗΟ 5 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ (CONTRACT MANAGEMENT)  

Γξαζηεξηφηεηα 5.1 Πξνεηνηκαζία Πεξίιεςεο Βαζηθψλ πκβαηηθψλ ξσλ  

Θα πξνεηνηκαζζεί πεξίιεςε ησλ Βαζηθψλ πκβαηηθψλ ξσλ ηεο παξαρψξεζεο 

ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο φξνπο θαη ηηο βαζηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζα θηλεζνχλ ηα εκπιεθφκελα κέξε θαηά ηε καθξνπξφζεζκε ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή 

ζπλεξγαζία ηνπο.  
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Γξαζηεξηφηεηα 5.2 Πξνεηνηκαζία Οδεγνχ Αζθαιηζηηθψλ Καιχςεσλ  

Πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε ζπγγξαθή ηνπ 

Οδεγνχ Αζθαιηζηηθψλ Καιχςεσλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αζθαιίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή εθηέιεζε θαη εκπξφζεζκε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

4.5 Σππηθφ ζρεδηάγξακκα δηαδηθαζίαο PPP 

 
Σν αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηα βήκαηα κηαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο PPP. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο απφ ηε 

ζηηγκή ηεο πξψηεο δεκνζίεπζεο ζηελ ΔΔΔΚ έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θπκαίλεηαη απφ 14 – 24 κήλεο.  
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                                 Πίλαθαο 6: Διάγοαμμα διαδικαζίαπ PPP 

 

Πποεηοιμαζία Διαγυνιζμού 
(Δημόζιορ Τομέαρ)  

• Καζνξηζκόο επηρεηξεκαηηθήο αλάγθεο 
• Εθηίκεζε ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ έξγνπ γηα αλάπηπμε ιύζεσλ ηεο 
κνξθήο PPP/PFI 
• Σεθκεξίσζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο σθέιεηαο ηνπ έξγνπ (value 
formoney) 
• Αξρηθόο έιεγρνο ελδηαθέξνληνο ηεο αγνξάο 
• Πξνώζεζε απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ γηα πξνώζεζε ηεο ιύζεο 
• Δεκηνπξγία Οκάδαο Έξγνπ 

   

Επίζημη Εθημεπίδα                                  
Εςπυπαφκών Κοινοηήηυν 
(ΕΕΕΚ)  • Δεκνζίεπζε ζηελ ΕΕΕΚ 

   

Τεύση Πποεπιλογήρ - 
Εκδήλυζη Ενδιαθέπονηορ  

• Πξνεηνηκαζία ηεπρώλ πξνεπηινγήο 
• Απνζηνιή ησλ ηεπρώλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
• Τπνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ηνπ ππνςήθηνπο 

   

Πποεπιλογή Υποτηθίυν  
• Αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
• Πξνεπηινγή ππνςεθίσλ (ζπλήζσο 5 – 6) 

   

Τεύση Υποβολήρ 
Πποζθοπών  

• Πξνεηνηκαζία ππνβνιήο ηεπρώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
• Απνζηνιή ηεπρώλ ζηνπο πξνεπηιερζέληεο ππνςήθηνπο 
• Τπνβνιή πξνζθνξώλ από ηνπο πξνεπηιερζέληεο ππνςήθηνπο 

   

Αξιολόγηζη – 
Επιλογή Υποτηθίος 
Αναδόσος  

• Αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα 
θξηηήξηα από ηερληθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη λνκηθήο ζθνπηάο 
• Επηινγή ππνςεθίνπ Αλαδόρνπ 

   

Υπογπαθή Σύμβαζηρ – 
Διασείπιζη Σύμβαζηρ  

• Σειηθέο ζπδεηήζεηο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο 
• Δηαρείξηζε ηεο ζύκβαζεο 
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4.6 Ρφινη θαη επζχλεο ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλεξγαζίεο 

κνξθψλ ΓΗΣ 

 
 Αλάδνρνο: ίδηα θεθάιαηα, know-how 

 Δξγνιάβνο: θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο 

 Τπεξγνιάβνη: παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ εξγνιάβν 

 Πειάηεο: νη πειάηεο σθεινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο απνδνηηθήο ιχζεο 

βαζηδφκελε ζε θνηλσληθά απνδεθηά επίπεδα 

 Γηαρεηξηζηήο: αλαιακβάλεη ην θίλδπλν ηεο απφδνζεο θαη κέξνο ηεο καθξνρξφληαο 

ζπληήξεζεο ηνπ παγίνπ 

 Γεκόζηεο Τπεξεζίεο: λνκηθφ πιαίζην, θχξην κέξνο ησλ ζπκβάζεσλ, ζπλεηζθνξά ζε 

ρξήκα  

 Σξάπεδεο: ρξεκαηνδνηηθή δνκή, know how, παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο ζε κηα 

νηθνλνκηθά βηψζηκε δνκή  

 Υξεκαηννηθνλνκηθόο / Σερληθόο ύκβνπινο: ζπλδξάκνπλ ηα ζπκκεηέρνληα κέξε 

λα βξνπλ ηελ άξηζηε ιχζε  

 Αζθαιηζηηθνί ύκβνπινη / ύκβνπινη Αγνξάο: επηζθφπεζε ηεο αγνξάο, 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ έξγνπ  

 Ννκηθνί ύκβνπινη: Πξνεηνηκαζία ζπκβάζεσλ ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη.  
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5. ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΣ  

 
πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηελ πξφζθαηε (θαηά ηα 20 ηειεπηαία ρξφληα) 

πξνζπάζεηα πινπνίεζεο έξγσλ/ππεξεζηψλ κε ΓΗΣ ζηελ Διιάδα, ε εκπεηξία πιένλ είλαη 

ππαξθηή κελ, πνιχ κηθξή δε θαη πεξηιακβάλεη ηφζνλ επηηπρείο φζν θαη κε επηηπρείο 

πξνζπάζεηεο:  

 
5.1 ε φηη αθνξά ηηο πκβάζεηο Παξαρψξεζεο  

 
Χο επηηπρείο ζεσξνχληαη νη ζπκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο πινπνηήζεθαλ ζεκαληηθνχ 

κεγέζνπο θαη ζεκαζίαο έξγα ππνδνκήο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ:  

- Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ»  

- Ζ δεχμε (Γέθπξα) Ρίνπ – Αληηξξίνπ  

- Ο Πεξηθεξεηαθφο Γαθηχιηνο Αηηηθήο ή Αηηηθή Οδφο (ε Διεπζέξα Λεσθφξνο 

Διεπζίλαο - ηαπξνχ – πάησλ θαη ε Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή Λεσθφξνο Τκεηηνχ).  

Χο κε επηηπρείο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ :  

- Ζ δεχμε (ππνζαιάζζηα ζήξαγγα) Μαιηαθνχ  

- Σν Μεηξφ Θεζζαινλίθεο  

Σε παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ην ΤΠΔΥΧΓΔ έρεη πξνθεξχμεη θαη εμειίζζεη θη 

άιινπο λένπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή ππεξαζηηθψλ θαη αζηηθψλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ, ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 800 ρικ. Γχν απφ απηνχο επξίζθνληαη 

ήδε ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (θπξίσο δηαγσληζκφο), ελψ νη 
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ππφινηπνη είλαη ζηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο δεχηεξεο 

θάζεο.  

Παξάιιεια πξνεηνηκάδνληαη θη άιια έξγα ππνδνκήο πξνο πινπνίεζε κε 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, φπσο ζεκαληηθέο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ 

Α.Δ.  

 

5.2 ε φηη αθνξά ηηο άιιεο κνξθέο ΓΗΣ  

 
Χο επηηπρείο πεξηπηψζεηο ζχλαςεο άιισλ ηχπσλ ΓΗΣ ζεσξνχληαη νη 

αθφινπζεο:  

α) Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 1-3, ηνπ Ν.2052/1992, νινθιεξψζεθαλ 

ή πινπνηνχληαη, ή επξίζθνληαη ζε ζηάδην δηαγσληζκνχ πνιινί (ππφγεηνη) ζηαζκνί 

απηνθηλήησλ, ζηελ Αζήλα (θαη άιινπο Γήκνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή), ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζηε Υαιθίδα, ζην Αγξίλην, ζηε Λάξηζα θαη ζηα Ησάλληλα, κε 

ζπκβάζεηο πνπ αλαηέζεθαλ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο (π.ρ. 

ΟΛΠ, HELLEXPO, Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. θ.α.). Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ππφγεησλ 

αιιά θαη ππέξγεησλ ζηαζκψλ απηνθηλήησλ ζπλερίδεηαη ζε πνιιέο πφιεηο, θπξίσο 

φκσο ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε.  

β) ην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Ν.2545/1997, έρνπλ ήδε εθδνζεί θάπνηεο θνηλέο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ζε Φνξείο ΒΔΠΔ ηεο 

ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο εθηέιεζεο ιηκεληθψλ έξγσλ ή 

επέθηαζεο ήδε πθηζηάκελσλ ζηελ πεξηνρή ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ΚΤΑ ηεο 21-3-2001 κε αξ. 1049828/4857ΠΔ/Β0010, 

γηα ηελ απεπζείαο παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ηνπ 
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δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκεληθψλ έξγσλ ζην θνξέα ΒΔΠΔ ηεο 

Ναπηηιηαθήο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο Αζηαθνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Παξ΄ φιν πνπ αξρηθά 

θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο αηγηαινχ θαη 

παξαιίαο ζηνλ Φνξέα ΒΔΠΔ κνλνκεξψο απφ ηελ Γηνίθεζε, πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο ζε ηδησηηθφ θνξέα, πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ, ζηελ ζπλέρεηα, εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκέλα γηα 

ηνλ ρξφλν παξαρψξεζεο.  

γ) Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 277 ηνπ Π.Γ.410/1995 (Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο), λα ζπληζηνχλ 

δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή λα κεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ κε λνκηθά ή 

θπζηθά πξφζσπα ή ζε επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

ησλ έξγσλ απηψλ, γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, θαη γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ, αμηνπνηήζεθε ε ζχζηαζε θνηλήο 

επηρείξεζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Άλσ Ληνζίσλ θαη ηδησηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή, 

ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ απφ απνξξίκκαηα.  

δ) Με βάζε ηνλ Ν.2206/1994 έγηλε ε παξαρψξεζε ελφο αξηζκνχ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

Καδίλν γηα νξηζκέλν δηάζηεκα έλαληη ππνρξεψζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ.  

ε) Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2160/1993 έρεη αλαηεζεί απφ ηελ Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Λεπθάδαο ζε ηδηψηεο ε θαηαζθεπή ιηκεληθψλ θαη ρεξζαίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ καξίλαο (ιηκέλα αλαςπρήο) ζηελ Λεπθάδα θαη ε εθκεηάιιεπζε 

απηήο γηα 30 έηε.  
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Δπίζεο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία έρεη αλαηεζεί ζε ηδηψηεο ε θαηαζθεπή ιηκεληθψλ 

θαη ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε εθκεηάιιεπζε καξίλαο (ιηκέλα αλαςπρήο) ζηηο 

Γνπβηέο Κέξθπξαο.  

ζη) Σν 2003 ε ΚΔΓ αλέζεζε ζε δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθφ, ηερληθφ θαη λνκηθφ 

ζχκβνπιν ηελ κειέηε θαη πξνεηνηκαζία αλάζεζεο έξγσλ κε απηνρξεκαηνδφηεζε, 

πνπ αθνξνχλ ζην ηεγαζηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Γεκνζίνπ. ην πιαίζην ηεο πην πάλσ 

ζπλεξγαζίαο, έρεη ήδε δεκνπξαηεζεί ην θηίξην ηεο Αθαδεκίαο Ληκεληθνχ ψκαηνο 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε.  

δ) ε ηδησηηθνχο θνξείο (ΔΠΑ Αηηηθήο, Θεζζαιίαο, Θεζζαινλίθεο) αλαηέζεθε ε 

αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο αληίζηνηρεο 

πφιεηο. Ζ πεξίπησζε απηή απνηειεί παξάδεηγκα ζχζηαζεο θνηλψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ κε ηδηψηεο επελδπηέο, γηα ηελ εκπνξηθή ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ. Σν πξφγξακκα ησλ ΔΠΑ ζα ζπλερηζηεί γηα ηηο 

ππφινηπεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο.  

ε) ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί πνιιά έξγα 

κε απηνρξεκαηνδφηεζε ηδίσο ζην πεδίν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθά 

πάξθα (ζπλνιηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 400 MW) , κηθξά πδξνειεθηξηθά, θαχζε ζηεξεψλ 

απνβιήησλ (εξγνζηάζην Νέσλ Ληνζίσλ), θιπ).  

ζ) Ζ εηαηξία «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ» έρεη πξνβεί θαηφπηλ δηαγσληζκψλ 

ζηελ αλάζεζε ηεο αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ ζε ηξίηνπο, 

φπσο π.ρ. ε αλάζεζε ζε θνηλνπξαμίεο ηδησηψλ ηεο αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αθηψλ (νξγαλσκέλσλ Πιαδ) ηεο Αηηηθήο θαζψο 
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θαη άιισλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (πιαδ, μελνδνρείσλ ΞΔΝΗΑ θιπ) αλά ηελ 

Διιάδα.  

Χο κε επηηπρείο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ΓΗΣ ζεσξνχληαη :  

α) ιεο νη πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο νιπκπηαθψλ έξγσλ - ηνπ Ηππνδξφκνπ θαη άιισλ 

Οιπκπηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΓΗΔ: Παξά ην γεγνλφο φηη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ελ ηέιεη απηφο θεξχρζεθε άγνλνο θαη ε 

θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πινπνηήζεθε σο θιαζηθφ δεκφζην έξγν.  

β) ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, ην νπνίν ηειηθά θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ 

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΥΧΡΗΟ ΑΔ» κε θιαζηθέο εξγνιαβίεο δεκνζίσλ έξγσλ.  

γ) Οη δηαδηθαζίεο αλάδεημεο αλαδφρσλ ΓΗΣ γηα ηηο καξίλεο Μπθφλνπ, χξνπ, 

Κεθαιιελίαο θ.α., νη νπνίεο δηαθφπεθαλ θαη εθθξεκνχλ επί καθξφ δηάζηεκα.  

δ) Σν ζεξκνειεηξηθφ εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Λαχξην 

(«Μεγάιν Λαχξην»)  

ε) Ζ ζχκβαζε εθκεηάιιεπζεο ησλ ρξπζνθφξσλ θνηηαζκάησλ ηνπ Παγγαίνπ φξνπο 

ζηε Υαιθηδηθή (Δηαηξία ΣVX)  

 
5.3 Πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή ΓΗΣ  

 
Δμεηάδνληαο ηηο ζρεηηθέο ζπλζήθεο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., δηαπηζηψλεηαη φηη 

ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, ν ζεζκφο ησλ 

πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ ηνκέα βξίζθεηαη ππφ δηακφξθσζε. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε Μ. Βξεηαλία, ζηελ νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί ζεκαληηθή ηδηαίηεξε αγνξά 

απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ.  
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ηε ρψξα καο, νη κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο θαη ζχλαςεο ΓΗΣ 

αληηκεηψπηζαλ πνιιά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νδήγεζαλ 

αθφκα θαη ζηε καηαίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ.  

Απφ ηηο πνιιέο δπζθνιίεο, πνπ αλέθπςαλ κέρξη ζήκεξα ζηελ πξάμε, νη 

αθφινπζεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε πξνηεξαηφηεηα, 

θαζψο ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ην πιαίζην ησλ 

απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ:  

 1. Ννκνζεηηθό πιαίζην  

Πνιιά πξνβιήκαηα εληνπίζζεθαλ φηη νθείινληαλ ζηελ έιιεηςε ελφο εηδηθνχ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κε ην νπνίν λα πξνζδηνξίδνληαη βαζηθά ζέκαηα θαη θαηεπζχλζεηο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, φπσο: απαιινηξηψζεηο, πεξηβαιινληηθνί φξνη, απνδεκεηψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ, ηνκείο εθαξκνγήο, εμνπζηνδνηήζεηο ππνγξαθψλ, εγγπήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

θξηηήξηα αλάζεζεο θ.α.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φιεο νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ κεγάισλ έξγσλ 

ππνδνκήο πνπ είραλ ππνγξαθεί θαη πινπνηνχληαη, έηπραλ απηφλνκεο ξχζκηζεο κε 

εηδηθνχο λφκνπο (θάζε κηα ζχκβαζε θπξψζεθε απφ ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ κε ηελ 

ςήθηζε εηδηθνχ λφκνπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ μεπεξάζηεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

(λνκηθά, εμνπζηνδνηήζεσλ θ.α., αιιά θαη νπζίαο, (εμαζθάιηζε ηεο πιεπξάο ησλ ηδησηψλ 

θιπ.).  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ απνηέιεζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα.  
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2. Τπνζηήξημε θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

δηαγσληζκώλ, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, αληηκεηώπηζε ηνπ πςεινύ θόζηνπο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ δηαγσληζκώλ θαη παξαθνινύζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

εκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ΓΗΣ απνηέιεζε ε αδπλακία 

ζσζηήο θαη έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ έξγσλ θαη πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαγσληζκψλ, ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, αιιά 

θαη πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίαο ζηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δίλαη γεγνλφο φηη ην 

ζπλνιηθφ έγρείξεκα είλαη πνιχπινθν θαη απαηηεί κεγάιε εκπεηξία θαη πνιιή 

πξνζπάζεηα.  

Ζ αδπλακία ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ (ηφζν ηνπ δεκνζίνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα) πθίζηαηαη θαη ζήκεξα, παξά ηελ πξναλαθεξζείζα εκπεηξία.  

Οη ιφγνη είλαη πνιινί.  

ηελ πεξίπησζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, εμ αηηίαο 

θπξίσο ηνπ ad hoc (κε νξγαληθά εληαγκέλνπ ζηε δνκή ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ) 

ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ησλ κεγάισλ απαηηήζεσλ ησλ 

έξγσλ, ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε φζνλ αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ, 

πεξηνξίδεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ ζηειερψλ θαη ζε ιίγνπο ειιεληθνχο ηδησηηθνχο θνξείο, νη 

νπνίνη είηε κεηείραλ ζηνπο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο σο κέιε ησλ ππνςεθίσλ νκίισλ, είηε 

ππνζηήξημαλ ηηο δχν πιεπξέο (Διιεληθφ Γεκφζην θαη ππνςήθηνπο παξαρσξεζηνχρνπο) 

ζηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο.  
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Να ζεκεησζεί κάιηζηα φηη δεδνκέλνπ φηη ε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ 

είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, δελ θαηαγξάθεηαη εκπεηξία απφ φια ηα ζηάδία ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπο.  

Δίλαη ζαθέο, φηη θαη αλαινγία, εκπεηξία έρεη πξνθχςεη θαη απφ ηηο κε επηηπρείο 

πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο.  

Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ήηαλ (θαη παξακέλεη) ε ειιηπήο δπλαηφηεηα θαη 

εηνηκφηεηα ηεο Γηνίθεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν λα ππνζηεξίμεη ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο απνδεθηνχο γεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη γεληθφηεξα λα 

ζπλδξάκεη ζηελ εμάπισζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΓΗΣ. Kξίλεηαη κεηαμχ άιισλ φηη απηή ε 

ηθαλφηεηα ηεο Γηνίθεζεο δελ αλαπηχρζεθε, δηφηη ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο αγνξάο 

απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ δελ απνηέιεζε πξαγκαηηθά πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα 

κέρξη ζήκεξα. Χο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ αδπλακίαο έλα απφ ηα ζεκαληηθά αξλεηηθά 

δεηήκαηα γηα ηελ εμάπισζε ησλ ΓΗΣ ζηελ Διιάδα, είλαη ε απνηπρία ζηελ αλάπηπμε 

ζεηηθνχ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα κε απνηέιεζκα λα 

εμαθνινπζεί ε χπαξμε «αληηπαιφηεηαο» θαη «θαρππνςίαο» κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην πξφβιεκα ηεο κε πιήξνπο αλαγλψξηζεο απφ ηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο, ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηεο αδπλακίαο δηαζθάιηζεο ηεο 

απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα φια ηα ζηάδηα σξίκαλζεο ησλ έξγσλ απηψλ 

(πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ, εθπφλεζε κειεηψλ θιπ), αηηίεο πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αξλεηηθήο επίπησζεο ζηελ πξνψζεζε 

κηαο ΓΗΣ.  

Γηα ηελ επηηπρία ησλ ΓΗΣ πξέπεη λα επηηεπρζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 
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θαζψο θαη ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο πνπ ζα ζπλαθζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή θαη 

επηηπρήο πξνεηνηκαζία ησλ δηαγσληζκψλ θαη ε δηεμαγσγή ηνπο (ζπκπεξηιακβαλκέλσλ 

θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φηαλ θαη φπνπ απαηηνχληαη) θαζψο επίζεο θαη ε 

παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο θαη ελ γέλεη ησλ έξγσλ.  

Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο θεληξηθήο κνλάδαο ππνζηήξημεο ησλ 

θνξέσλ, ε νπνία λα κπνξεί λα αληιεί ηερλνγλσζία από ηε δηεζλή εκπεηξία, κε 

αξκνδηόηεηα ππνζηήξημεο όισλ ησλ θνξέσλ ηεο ρώξαο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 

ιύζε ζην ζεκαληηθόηαην απηό πξόβιεκα.  

3. πληαγκαηηθά δεηήκαηα, ηδίσο ζε όηη αθνξά ηα όξηα ηεο παξαρώξεζεο:  

Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο, ξπζκίδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θξάηνπο, ηηο 

δηαθξίλεη κεηαμχ εθείλσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξαρσξεζνχλ ζε ηδηψηεο, ζε 

αληηδηαζηνιή κε εθείλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη δελ 

παξαρσξνχληαη.  

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θξίζεθε φηη ε αζηπλνκηθή εμνπζία, σο δεκφζηα εμνπζία 

θαη έθθξαζε θπξηαξρίαο, αζθείηαη κφλν απφ ην Κξάηνο, κε απνηέιεζκα λα αθπξσζεί σο 

παξάλνκε θαη αληηζπληαγκαηηθή ε αλάζεζε, απφ ην Γήκν Αζελαίσλ ζε ηδησηηθή 

εηαηξεία, ηεο βεβαίσζεο παξαβάζεσλ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

παξαρψξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. Ζ ηπρφλ ινηπφλ αλάζεζε 

αζηπλνκηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε φξγαλα ησλ εηαηξηψλ παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ 

(π.ρ. ε αζηπλφκεπζε κεγάισλ έξγσλ, ε νδηθή αζθάιεηα ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο θιπ), 

ηα νπνία ζα επηβάινπλ θαη ζα εηζπξάηηνπλ πξφζηηκα, ή ε ηπρφλ αλάζεζε ζε εηαηξίεο 
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παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ άιισλ αξκνδηνηήησλ, πνπ κφλν ε θξαηηθή εμνπζία 

κπνξεί λα αζθεί (π.ρ. άκπλα, δεκφζηα αζθάιεηα θιπ), ζα έπαζρε ζπληαγκαηηθά, εθφζνλ 

κε ηνλ ηξφπν απηφ αζθνχληαλ δεκφζηα εμνπζία. Αληίζεηα δελ ζα απαγνξεχεηαη ζηελ 

αλάδνρν εηαηξία παξαρψξεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε 

είζπξαμε πνηληθψλ ξεηξψλ απφ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ηνπ έξγνπ, ή ε 

ηδησηηθή αζηπλφκεπζε, παξάιιεια κε ηελ δεκφζηα, ησλ ρψξσλ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν κε 

βάζε ηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο απηή εθκεηαιιεχεηαη.  

Γελ είλαη επίζεο ζπληαγκαηηθά απηνλφεην θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφ ε θαηαζθεπή 

έξγσλ, φπσο κηαο θπιαθήο ή θηηξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

ρψξαο, κπνξεί λα απνπιεξσζεί αληί ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο κε ηελ 

παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο απηψλ, ελ φισ ή ελ κέξεη.  

Ο εθάζηνηε θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζε έξγα κε 

απηνρξεκαηνδφηεζε (π.ρ. θπιαθέο, λνζνθνκεία θιπ) δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφο 

θαη ζπλεπψο ην «πληαγκαηηθά» επηηξεπηφ ησλ νξίσλ ηεο παξαρψξεζεο πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ απφ ην ζηάδην ηνπ αξρηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

πληαγκαηηθά πξνζηαηεπηέα αμία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ πληάγκαηνο, 

απνηειεί επίζεο θαη ε θαηαζθεπή έξγσλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα θαη ηελ εζληθή 

νηθνλνκία. Έηζη θξίζεθε φηη είλαη δπλαηφλ ελφςεη ηεο αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο 

κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα θαη ηελ εζληθή 

νηθνλνκία, θαηφπηλ ζηαζκίζεσο, λα θάκπηεηαη ε πξνζηαζία άιισλ ζπληαγκαηηθψλ 

αμηψλ, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ.  
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Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην λα εμεηάδεηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ 

απφ ην ζηάδην ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ν εθάζηνηε ραξαθηεξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία «ησλ κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ρψξα θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία». Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ έξγσλ πξνο ράξηλ ησλ νπνίσλ 

ιακβάλνπλ ρψξα νη ζπληαγκαηηθέο ζηαζκίζεηο γίλεηαη ζπλήζσο απφ ην δηθαζηήξην, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο.  

Ζ λνκνζεηηθή θχξσζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, αιιά θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, έζεζαλ επίζεο ην ζπληαγκαηηθφ 

δήηεκα, ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ησλ εμνπζηψλ θαη ηελ αξρή ηεο δηαθξίζεσο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θχξσζεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, κε ηελ ζπλδξνκή ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο.  

Δλφςεη ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, 

εηέζεζαλ αθφκα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (νδεγψληαο έηζη ηελ Γηνίθεζε ζηελ ζπζηεκαηηθή 

θχξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο κε εηδηθνχο λφκνπο) 

θαζψο θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο, ζε ζρέζε 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ έξγσλ ππνδνκήο. Ζ λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ελέηαμε ζε έλα 

ηδηαίηεξν πξνλνκηαθφ ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ηα κεγάια ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 

ππνδνκήο, ηδίσο δε απηά πνπ έρνπλ θνηλνηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ, ζε αληίζεζε κε άιια έξγα, κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, γηα ηα νπνία 

πξνείρε ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Σνχην πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν ζην ζηάδην ηνπ 
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πξνγξακκαηηζκνχ ησλ έξγσλ, φζν θαη ζην ζηάδην πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαγσληζκψλ, 

αιιά θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε αλαηξνπή ησλ ζρεδηαζκψλ ησλ θνξέσλ θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ 

πινπνίεζε ησλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.  

Ζ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θεθαιαίσλ 

εμσηεξηθνχ, ηνπ Π.Γ. 2687/1953 θαη ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο θαη γηα ηα θεθάιαηα 

πνπ εηζάγνληαη ζήκεξα, ηδίσο απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο γηα ηα 

απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ελδερνκέλσο λα κελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζχκθσλε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη, φηη ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, πνπ θπξψζεθαλ κε λφκν, 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο δηαζθαιίδνπλ απνζπαζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ, 

φπσο ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο 

πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ, ηελ ππνρξέσζε ησλ αλαδφρσλ γηα αλαλέσζε θαη ηερληθή 

βειηίσζε πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ, ηελ ππνρξέσζε ησλ αλαδφρσλ γηα ελεκέξσζε ησλ 

ρξεζηψλ θιπ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νη ρξήζηεο πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηνπ θξάηνπο βάζεη 

ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε αξρή ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο θιπ. Σν δήηεκα, αλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα ηα επηθαινχληαη νη 

ρξήζηεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ εθηεινχληαη δπλάκεη ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ έλαληη ησλ αλαδφρσλ ηνπο, ξπζκίζηεθε κε ηελ εηζαγσγή ζην χληαγκα 

ηεο αξρήο ηεο ηξηηελέξγεηαο. Μεηά ηελ ζέζπηζή ηεο, ν αλάδνρνο-ηδηψηεο, πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη έλα δεκφζην έξγν δπλάκεη ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ππνρξενχηαη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε ην Κξάηνο σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε θάζε αηνκηθνχ 
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δηθαηψκαηνο ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα λα επηθαιείηαη ηα ζπληαγκαηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ (ειεπζεξία πξφζβαζεο, ηζφηεηα, θνηλσληθά δηθαηψκαηα εηδηθψλ νκάδσλ, 

πξνζηαζίαο θαηαλαισηή θιπ) θαη έλαληη ησλ ηδησηψλ απηψλ.  

Πξνο επίιπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δεηεκάησλ ε ζπλεξγαζία κε ην ηΔ θαη ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη επηβεβιεκέλε.  

4. Δθηέιεζε εηο βάξνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ΟΣΑ – Δγγπήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ – 

Καζεζηώο επίιπζεο δηαθνξώλ  

Ζ λνκηθή θαη πξαθηηθή αδπλακία γξήγνξεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ απηφ απαηηεζεί, εηο βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ θαη ε 

αθεξεγγπφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ΟΣΑ απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ εκπφδην ζηελ 

πινπνίεζε θαη εμέιημε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη ελδερνκέλσο λα θαζηζηνχλ 

ζηελ νπζία αλελεξγά ηα δηθαηψκαηα ησλ αλαδφρσλ. Υσξίο ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απηνχ, ή ρσξίο ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ εμαζθάιηζεο ηεο εθπιήξσζεο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ θαη εμαζθάιηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αλαδφρσλ, ππφ ηνπο φξνπο θάζε θνξά ηεο ζχκβαζεο, δχζθνια ζα 

δεκηνπξγεζεί ελεξγφο αγνξά έξγσλ θαη ππεξεζηψλ κε απηνρξεκαηνδφηεζε ηδίσο ζηελ 

πεξηθέξεηα.  

Δπίζεο ην Γεκφζην ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη εγγπήζεηο γηα ην ίδην, 

αιιά θαη γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο θαζψο θαη ηνπο ΟΣΑ, είηε πξνο ηνπο αλαδφρνπο ησλ 

έξγσλ (π.ρ. γηα ηελ δηαηήξεζε νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ, εμαζθάιηζε ησλ εζφδσλ 

ιεηηνπξγίαο, ηπρφλ επηδφηεζε ησλ έξγσλ), είηε πξνο Σξάπεδεο (γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

δαλείσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κεξηθψο ή νιηθψο ηνπο αλαδφρνπο). Θα 

πξέπεη επίζεο, φηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, λα 
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ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο γηα ηελ εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 

ζηηο ηξάπεδεο θαζψο θαη λα εμεηάδεηαη αλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο απφ ηνλ αλάδνρν κέξνπο ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ ππέξ ησλ ηξαπεδψλ, ή ιήςεο απφ ηηο Σξάπεδεο κέξνπο ησλ απνδεκηψζεσλ, 

πνπ θαηαβάινπλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ θαιχπηνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ην έξγν, 

κε ηελ αλάιεςε απφ ηηο ηξάπεδεο αλάινγσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 

γηα ην θαζεζηψο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ εμαζθαιίζεσλ απηψλ θαζψο θαη 

ησλ αζθαιίζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη ηηο ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο.  

Αλ θαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, είλαη 

δπλαηφλ λα ζπλάπηεηαη δηαηηεηηθή ζπκθσλία κε ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ, ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθέο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ζχλαςε ξεηξψλ δηαηηεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ή άιινπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο, κεηαμχ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ 

θαη ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα δηαθνξέο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. 

ε πεξηπηψζεηο δε πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί κηα εηδηθήο θχζεσο δηαηηεζία κε ζαθείο θαλφλεο.  

5. Απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ  

Ζ ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

κεηαμχ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ, δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θιπ (ραξαθηεξηζηηθή 

ε πεξίπησζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο), πξνθαιεί αβεβαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
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γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ έξγσλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλεπάγεηαη αξγά ή γξήγνξα 

ηελ καηαίσζή ηνπο, ιφγσ έιιεηςεο δηαδηθαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ.  

ηα έξγα, πνπ επηιέγνληαη σο θαηάιιεια γηα απηνρξεκαηνδφηεζε, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη απνζαθήληζε αξκνδηνηήησλ θαη φπνπ απαηηείηαη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ινηπψλ θνξέσλ θαη ΟΣΑ, ππφ ηηο νδεγίεο κηαο 

θεληξηθήο κνλάδαο ππνζηήξημεο ησλ θνξέσλ.  

6. Υξόλνο θαη αζθάιεηα δηαδηθαζηώλ σξίκαλζεο ησλ έξγσλ  

Ζ δηαδηθαζία σξίκαλζεο ησλ έξγσλ είλαη νχησο ή άιισο ζχλζεηε θαη ρξνλνβφξα, 

πνιιέο θνξέο κάιηζηα είλαη αληηθαηηθή θαη αδηέμνδε. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη ηθαλά 

λα απνζαξξχλνπλ ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη επηζπκνχλ απιέο θαη 

θαηαλνεηέο ξπζκίζεηο θαη ζπρλά (ηδίσο ζε ζέκαηα πνιενδνκηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά) 

αληηκεησπίδνπλ ιαβχξηλζν δηαηάμεσλ κε αβέβαηε εθαξκνγή.  

Δίλαη ινηπφλ αλάγθε λα ηππνπνηεζνχλ θαη απινπνηεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη 

δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο θαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ξεαιηζηηθή ε έληαμε 

απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ θνηλνηηθψλ πιαηζίσλ ζηήξημεο, λα 

κεησζνχλ δξαζηηθά νη ρξφλνη πξνεηνηκαζίαο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζεκεξηλνχο, 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ζε θάζε πεξίπησζε ηεο ζπζηεκαηηθήο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ δεκνζηφηεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δεκνπξάηεζεο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην.  

7. Κνζηνιόγεζε ησλ ζπκβάζεσλ  

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ κε απηνρξεκαηνδφηεζε απαηηείηαη λα 

πξνυπνινγηζηνχλ νξζά νη εθαηέξσζελ παξνρέο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηψλ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο πξνβιήκαηα. 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 123 

ε θάζε δε πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε ζχκβαζε πξέπεη λα είλαη 

ζπκθέξνπζα γηα ην Γεκφζην, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ ρσξίο 

απηνρξεκαηνδφηεζε, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδεδεγκέλνπο ηερληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θαλφλεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαζψο θαη φηη 

ην ππφ δεκνπξάηεζε έξγν είλαη αληαπνδνηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχληαη ηα αλσηέξσ, είλαη απαξαίηεηε κηα αθξηβήο θνζηνιφγεζε 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΗΣ. Απηφ ην ζεκαληηθφ ζέκα είλαη δχζθνιν θαη απαηηεί 

εκπεηξία, ζεκαληηθή ππνδνκή θαη ζηνηρεία.  

Ζ δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο ησλ ΓΗΣ ζα πξέπεη, φπσο θαη ζηα δεκφζηα έξγα, λα 

ηππνπνηεζεί ζηαδηαθά. Άκεζα φκσο απαηηείηαη ε εηζαγσγή εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο, 

(πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ) πξνθεηκέλνπ θαη νη δηαγσληζκνί λα βξίζθνπλ 

αληαπφθξηζε αιιά θαη νη ζπκβάζεηο λα είλαη επσθειείο γηα ην Γεκφζην.  

8. Πξνβιέςεηο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε  

Απφ ηα πιένλ νπζηαζηηθά δεηήκαηα γηα ηελ επηηπρία ησλ 

απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηφζν ηνπ ηξαπεδηθνχ, φζν θαη άιισλ κνξθψλ δαλεηζκνχ.  

Σα πιένλ νπζηαζηηθά ζέκαηα, πνπ έρνπλ απνηειέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην 

παξειζφλ θαη ηα νπνία πξέπεη λα εμεηάδνληαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη λα αληηκεησπίδνληαη 

ξεαιηζηηθά θαη έγθαηξα, είλαη:  

- Σα θνξνινγηθά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

- Οη λνκηθέο πξνβιέςεηο (εθπξφζσπνο δαλεηζηψλ, ειεπζεξία ζπκβάζεσλ).  

- Οη πξνβιέςεηο θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ ΓΗΣ θαη ηα δηθαηψκαηα παξέκβαζεο 

θαη απνδεκίσζεο ησλ ηξαπεδψλ.  
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- Ζ εχινγε θαηαλνκή θηλδχλσλ ζηηο ζπκβάζεηο.  

- Ζ Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εηαηξηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ σο αλαδφρσλ.  

- Ζ ιήςε εμαζθαιίζεσλ επί ζπκβάζεσλ, εμνπιηζκνχ, κεηνρψλ, αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ θιπ.  

- Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο απφ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο.  

- Ζ επηκνλή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ιήςε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο 

εθηέιεζεο θιπ, αληί ησλ Σξαπεδψλ.  

Ζ αλάπηπμε «εζσηεξηθήο» εκπεηξίαο ζηνπο θνξείο αλάζεζεο ησλ ΓΗΣ είλαη 

πνιχ δχζθνιε, ιφγσ ηεο πνιχ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο πνπ απαηηνχλ θαη ζπλεπψο ηεο 

κεγάιεο επέλδπζεο θαη ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απφθηεζή ηεο. Απηά ηα ζέκαηα, 

απφ πιεπξάο Γεκνζίνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κφλν ζε θεληξηθφ επίπεδν. Δλ ησ 

κεηαμχ, απαηηείηαη ε πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ, πξνθεηκέλνπ ηα ζέκαηα 

απηά λα αληηκεησπίδνληαη κε ηε δένπζα γλψζε.  

9. Αληηκεηώπηζε θνξνινγηθώλ δεηεκάησλ  

ηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα έξγα αλαθχνληαη ζεηξά θνξνινγηθψλ δεηεκάησλ, 

πνπ είλαη άγλσζηα ζηηο θιαζηθέο εξγνιαβίεο (θνξνινγηθή-ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

εζφδσλ, ηεο επηδφηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζέκαηα ΦΠΑ, δπλαηφηεηα ππαγσγήο ησλ έξγσλ 

θαη ηεο επέλδπζεο ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θιπ). αθείο θαη απινί θαλφλεο γηα ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα δελ ππάξρνπλ, ελψ νη πθηζηάκελνη θαλφλεο είλαη ζχλζεηνη, πεξίπινθνη 

θαη δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηεο.  

Σν δήηεκα απηφ πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε θνηλή βάζε γηα φια ηα έξγα.  
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10. Ζ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  

Γεδνκέλνπ φηη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ, ηελ θαηαλνκή θηλδχλσλ, ηε 

δηάξθεηα, ηε κνξθή ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ θιπ. ν αλάδνρνο ζα απαηηεζεί λα ζπκβάιεη κε 

ίδηα θεθάιαηα, πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα επελδπφκελα 

θεθάιαηα ζα έρνπλ κηα εχινγε απφδνζε, εθφζνλ ν αλάδνρνο θαηαζθεπάζεη, 

ρξεκαηνδνηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ην έξγν ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ησλ 

εχινγσλ δπλαηνηήησλ ηνπ.  

Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ζπλζήθεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, 

εηδηθά εθεί φπνπ είηε επηζπκείηαη είηε είλαη απαξαίηεηε ε πξνζέιθπζε μέλεο 

ηερλνγλσζίαο ή θεθαιαίσλ.  

ην παξειζφλ ζπρλά έρνπλ αγλνεζεί ηα ίδηα θεθάιαηα σο νπζηψδεο παξάγνληαο, 

κε απνηέιεζκα ηελ ηδηαίηεξα ππεξβνιηθή επηβάξπλζή ηνπο κε θηλδχλνπο επί ηεο 

αλακελφκελεο απφδνζεο. πλέπεηα απηψλ ήηαλ άιινηε ε κε πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ (βι. ζεξκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ειεθηξηζκνχ) θαη άιινηε ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ έξγσλ γηα ην δεκφζην.  

Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ φιεο ηηο πιεπξέο, φηη ε κείσζε ηεο απφδνζεο ή ε 

απψιεηα (νιηθή ή κεξηθή) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειεί ζηνηρείν «ηηκσξίαο» ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ηελ κε εθπιήξσζε ησλ εχινγα αλαιήςηκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο ακνηβψλ δηαζεζηκφηεηαο. Δπίζεο, ε αχμεζε ηεο απφδνζεο κπνξεί λα είλαη 

ην αληηζηάζκηζκα γηα ηελ αλάιεςε νξηζκέλσλ θηλδχλσλ, πνπ δελ κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη ν αλάδνρνο, φπσο π.ρ. θπθινθνξηαθφο θίλδπλνο θαη δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο «δαίκνλαο».  
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11. Ζ δηαζθάιηζε καθξνρξόλησλ πόξσλ, ε δηαθάλεηα ηνπ θεθαιαηνπρηθνύ 

θόζηνπο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ππεξεζηώλ θαη ε αλάιεςε από ην δεκόζην ηνπ 

θηλδύλνπ δήηεζεο  

Οη ζπκβάζεηο ΓΗΣ δεζκεχνπλ καθξνρξφληα ην Διιεληθφ Γεκφζην, νπζηαζηηθά, 

κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ θεθαιαηαθνχ θφζηνπο ελφο δεκνζίνπ έξγνπ ζε εηήζην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ή ζε δπλαηφηεηα ελφο έξγνπ λα απνζβεζζεί κε δαπάλε ησλ ρξεζηψλ, γίλεηαη 

πην δηαθαλήο ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηε δέζκεπζε πφξσλ θαη ην θεθαιαηνπρηθφ 

θφζηνο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ζήκεξα αγλνείηαη παληειψο.  

Θα πξέπεη λα ππάξμεη κεραληζκφο πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηαλνκήο ησλ 

καθξνρξφλησλ απηψλ πφξσλ, εηδηθά εθεί φπνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα παίξλεη θίλδπλν 

δήηεζεο, πιεξψλνληαο ακνηβέο δηαζεζηκφηεηαο ζηνλ αλάδνρν. Αλ έλα έξγν είλαη δπλαηφ 

λα απνζβεζζεί κε κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο ζηνπο ρξήζηεο, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, 

ιακβαλνκέλσλ πάληα ππφςε ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ.  

 

5.4 πκβάζεηο παξαρψξεζεο έξγσλ ππνδνκήο ζηελ 

Διιάδα 

α) Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ»  

Με ηνλ Ν.2338/1995 θπξψζεθε ε χκβαζε Αλάπηπμεο ηνπ Νένπ Γηεζλνχο 

Αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο ζηα πάηα, ε νπνία ξπζκίδεη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ησλ κειψλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο Κνηλνπξαμίαο, ηεο Δηαηξίαο 

ηνπ Αεξνδξνκίνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαζψο θαη ζπλνιηθά 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 127 

ην θαζεζηψο ηνπ λένπ αεξνιηκέλα. Με ηνλ ίδην λφκν ηδξχζεθε ε εηαηξία «Γηεζλήο 

Αεξνιηκέλαο Αζελψλ ΑΔ».  

Με ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε αλάπηπμεο ην Διιεληθφ Γεκφζην παξέρεη ζηα κέιε 

ηεο Κνηλνπξαμίαο, γηα ηνλ ζχλνιν ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ (δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο, 30 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

αλσηέξσ ζχκβαζε), ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη πξνλφκην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε 

κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, νινθιήξσζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, 

ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ 

ην εηδηθφ θαζεζηψο, πνπ θαζνξίδεη ν θπξσηηθφο ηεο λφκνο θαη ην ειιεληθφ δίθαην. Παξ‟ 

φια απηά ππήρζε κε ην Π.Γ.267/1996 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 2687/1953, πεξί 

εηζαγσγήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί πεξαηηέξσ ην 

θαζεζηψο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, πνπ απνιακβάλνπλ νη μέλεο 

επελδχζεηο.  

Σελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ αλέιαβε, δπλάκεη θαηαζθεπαζηηθήο ζχκβαζεο 

κε ηελ Δηαηξία ηνπ Αεξνδξνκίνπ, ε νπνία ηδξχζεθε κε ηνλ ίδην Ν.2338/1995 θαη 

θπξψζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία.  

Ζ αλσηέξσ χκβαζε Αλάπηπμεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, γηα ηελ νπνία παξέρνληαη θαη άιια αληαιιάγκαηα ζηνλ 

αλάδνρν, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, πέξαλ ηεο 

πξφβιεςεο ηεο δπλαηφηεηαο επηβνιήο δηαθφξσλ ηειψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ, 

σο αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ, ην Διιεληθφ Γεκφζην παξείρε ζηελ 

Δηαηξία ηνπ Αεξνδξνκίνπ επηδφηεζε, πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ελψ εγγπήζεθε ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, 
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ζπκκεηείρε δε ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ δηα ηεο θαηαβνιήο 

εηδηθνχ ηέινπο αλαρσξνχλησλ επηβαηψλ.  

β) Ζ δεύμε Ρίνπ-Αληηξξίνπ  

Με ηνλ Ν.2395/1996 θπξψζεθε θαη απέθηεζε ηζρχ λφκνπ ε ζχκβαζε κεηαμχ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο παξαρψξεζεο «Γαιιν-Διιεληθφο 

Φνξέαο Τπεξζαιάζζηαο Εεχμεο Ρίνπ-Αληηξξίνπ» («ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ.» ) γηα ηελ κειέηε, 

θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαζψο θαη ε 

ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηεο ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. θαη ηεο Κνηλνπξαμίαο 

Καηαζθεπήο «Κνηλνπξαμία ΓΔΦΤΡΑ ΑΔ» θαη ησλ κειψλ απηήο, ε νπνία αλέιαβε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο δεχμεο.  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο είλαη ε παξνρή ζηελ αλάδνρν αλψλπκε 

εηαηξία παξαρψξεζεο ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο κειέηεο-θαηαζθεπήο, 

ρξεκαηνδφηεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο Γέθπξαο, γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο 

παξαρψξεζεο, θαζψο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηβνιήο θαη είζπξαμεο δηνδίσλ-ηειψλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο, δειαδή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 42 εηψλ απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζχκβαζεο, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

απηήο. Καη ζην έξγν απηφ, πέξαλ ηνπ δηθαηψκαηνο επηβνιήο δηνδίσλ σο εξγνιαβηθφ 

αληάιιαγκα πνπ παξέρεηαη ζηνλ αλάδνρν, ην Διιεληθφ Γεκφζην παξέρεη, κεηαμχ άιισλ 

θαη ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή, αιιά θαη αλαιακβάλεη έλα ζχλνιν ππνρξεψζεσλ, φπσο ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο είζπξαμεο ησλ δηνδίσλ-ηειψλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο.  

εκαληηθή ηδηνκνξθία ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο είλαη επίζεο ε πξφβιεςε, φηη νη 

φξνη ηεο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε λφκνπ κεηά απφ αίηεκα 

ησλ δαλεηζηψλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηδησηηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ έξγνπ, επηβεβαηψλνληαο 
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κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ νπνία 

ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εμεχξεη. Δπίζεο ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε πξνβιέπνληαη 

δηαδηθαζίεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

εκεηψλεηαη φηη αλ θαη ε αλσηέξσ ζχκβαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, έρεη ραξαθηεξηζζεί θαη σο ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

γ) Ο Πεξηθεξεηαθόο δαθηύιηνο ηεο Αζήλαο (ε «Αηηηθή Οδόο» θιπ)  

Με ηνλ Ν.2445/1996 θπξψζεθαλ θαη απέθηεζαλ ηζρχ λφκνπ ε ζχκβαζε κεηαμχ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο παξαρψξεζεο «ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ Α.Δ.» 

γηα ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, απηνρξεκαηνδφηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Διεχζεξεο 

Λεσθφξνπ Διεπζίλαο- ηαπξνχ- Αεξνδξνκίνπ πάησλ θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο 

Λεσθφξνπ Τκεηηνχ θαζψο θαη ε ζχκβαζε κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο παξαρψξεζεο «ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ ΑΔ» θαζψο θαη ηεο Καηαζθεπαζηηθήο 

Κνηλνπξαμίαο «ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ-Καηαζθεπήο ΔΛΔ θαη ΓΠΛΤ», ησλ κειψλ ηεο σο 

άλσ θνηλνπξαμίαο θαη ησλ επελδπηψλ, ηδξπηηθψλ κειψλ θαη αξρηθψλ κεηφρσλ ηεο 

αλσηέξσ αλψλπκεο εηαηξίαο παξαρψξεζεο.  

Με ηελ ζχκβαζε απηή παξαρσξήζεθε ζηελ αλάδνρν αλψλπκε εηαηξία 

παξαρψξεζεο ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα κειέηεο, θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο, νξγάλσζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο- 

ηαπξνχ- Αεξνδξνκίνπ πάησλ θαη ηεο Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ, ην 

δηθαίσκα επηβνιήο θαη είζπξαμεο δηνδίσλ-ηειψλ απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν (Πεξίνδνο Παξαρψξεζεο), ην δηθαίσκα θαηαζθεπήο παξάιιεισλ έξγσλ θαζψο 

θαη ην δηθαίσκα άζθεζεο άιισλ εκπνξηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πξνο εμππεξέηεζε ησλ 
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ρξεζηψλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πέξαλ ηεο επηβνιήο δηνδίσλ, ε νπνία ζπληζηνχζε 

ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, δφζεθαλ θαη 

άιια αληαιιάγκαηα, φπσο ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ δεκνζίνπ (παξνρή 

νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο αλάινγνπ κε ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα θαηαζθεπαζηηθήο 

ζχκβαζεο).  

Ο αλάδνρνο αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε: λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαη λα ην 

ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα θαζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, αλαιακβάλνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αιιά θαη ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ, λα εμαζθαιίζεη ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, λα 

ζπλάςεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ, λα αζθαιίζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ έλαληη θηλδχλσλ 

θαη λα εγγπεζεί ηα δάλεηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε ππάξρεη ηδηαίηεξε ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο απνδεκίσζεο 

ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο, ε νπνία ηπρφλ επηδξά ζην 

ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα είηε πξνο ην ρεηξφηεξν, είηε πξνο ην θαιχηεξν.  

δ) Σν Μεηξό Θεζζαινλίθεο  

Με ηνλ Ν.2714/1999 θπξψζεθε θαη απέθηεζε ηζρχ λφκνπ ε ζχκβαζε γηα ηελ 

κειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κεηαμχ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο παξαρψξεζεο «Θεζζαινλίθε 

Μεηξφ Α.Δ.», ζηελ νπνία ζπκβάιινληαλ σο εθ ηξίηνπ ε θαηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία 

(θαη) ηα κέιε απηήο θαη νη κέηνρνη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο παξαρψξεζεο. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απηήο ήηαλ ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ρξεκαηνδφηεζεο, ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, νινθιήξσζεο, 

αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο, δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ Μεηξφ 
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Θεζζαινλίθεο, κε θίλδπλν θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίνλ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

παξείρε, σο ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα, ρξεκαηηθφ πνζφ σο ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ζην 

έξγν, ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παξάιιεισλ έξγσλ θαη 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη πξνλφκην γηα ηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε 

ηνπ Μεηξφ κέρξη ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο, ιακβάλνληαο ηφζν ηα έζνδα απφ 

ηα εηζηηήξηα φζν θαη απφ ηελ επηδφηεζε απφ ην Γεκφζην ησλ εηζηηεξίσλ, ε νπνία 

πξνβιεπφηαλ απφ ηελ ζχκβαζε, έηζη ψζηε ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα ηνπ αλαδφρνπ λα 

πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ. φζν θαη απφ ηηο εηήζηεο πεξηνδηθέο 

εγγπεκέλεο παξνρέο, πνπ απηφο ζα ειάκβαλε (ππφ ηελ κνξθή επηδφηεζεο εηζηηεξίσλ). Ο 

αλάδνρνο επίζεο ζα ειάκβαλε θαη ηα έζνδα ησλ δηαθεκίζεσλ ή άιισλ εκπνξηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Μεηξφ.  

Ζ ζχκβαζε γηα ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο δελ ηέζεθε ζε ηζρχ, ιφγσ αδπλακίαο 

εμέξεπζεο ησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο άξλεζεο ελφο εθ ησλ 

κεηφρσλ ηεο Παξαρσξεζηνχρνπ εηαηξίαο λα απνδερζεί φινπο ηνπ φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο θαη αθπξψζεθε. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Μεηξφ απνθαζίζηεθε λα γίλεη σο 

δεκφζην έξγν.  

ε) Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηθηύσλ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ κε 

απηνρξεκαηνδόηεζε  

ηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (Φ.Α.) απνθαζίζζεθε λα θαηαζθεπαζζνχλ θαη 

ιεηηνπξγήζνπλ κε απηνρξεκαηνδφηεζε ηα δίθηπα δηαλνκήο, σο εμήο:  

Ο Αλάδνρνο, πνπ ζα επηιεγφηαλ απφ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ, ζα ζπκκεηείρε θαηά 

49% ζηελ αληίζηνηρε ηνπηθή εηαηξεία δηαλνκήο (Δ.Π.Α. - Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ), 

πνπ ζα ηδξχεην γηα λα αλαπηχμεη θαη εθκεηαιιεπζεί ην δίθηπν [ην ππφινηπν 51% ζα 
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θξαηνχζε ε ΓΔΠΑ κέζσ ησλ ηνπηθψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο (Δ.Γ.Α.- Δηαηξείεο 

Γηαλνκήο Αεξίνπ), νη νπνίεο ζα είραλ απιψο ηελ θπξηφηεηα ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ θαη 

θαηαζθεπαζζεζνκέλσλ δηθηχσλ]. Μέζσ ζπκθσλίαο κεηφρσλ ζα εδίδνλην απμεκέλεο 

αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο ζηνλ Αλάδνρν. Ζ Δ.Π.Α. ζα ειάκβαλε απφ ην Γεκφζην 

απνθιεηζηηθή Άδεηα Γηαλνκήο, δηάξθεηαο 30 εηψλ, γηα ηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ήηαλ πιεηνδνηηθφ σο πξνο ην πνζφ πνπ ζα 

εηζέθεξε ν Αλάδνρνο, γηα λα πάξεη ην 49% ηεο αληίζηνηρεο Δ.Π.Α. Σν πνζφ απηφ φκσο 

ζα παξέκελε ζηα ηακεία ηεο Δ.Π.Α. θαη ζα ερξεζηκνπνηείην γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο, καδί κε ηηο θνηλνηηθέο επηρνξεγήζεηο, πνπ είραλ εμαζθαιηζζεί απφ ην 

Κ.Π..ΗΗ. Δπί πιένλ, νη Δ.Π.Α. ζα είραλ εμαζθαιηζκέλε ηξνθνδφηεζε ζε αέξην απφ ηε 

ΓΔΠΑ, κε βάζε ηνπο φξνπο ησλ ππαξρνπζψλ ζπκβάζεσλ εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 

ΓΔΠΑ, θαη κε επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηα πξψηα ρξφληα. ηνλ δηαγσληζκφ ζα επηηξεπφηαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν ζρήκαηα, πνπ ζα πεξηιάκβαλαλ σο leader εηαηξεία 

απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο ζε δηαλνκή Φ.Α. αληίζηνηρνπ κεγέζνπο. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζα 

κπνξνχζε λα ππνβάιιεη πξνζθνξά θαη ζηηο 3 πεξηνρέο (Αζήλα – Θεζζαινλίθε – 

Θεζζαιία), αιιά δελ ζα κπνξνχζε λα πάξεη θαη Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε [ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα πιεηνδνηνχζε θαη ζηηο δχν, ζα έπξεπε λα επηιέμεη ηε κία].  

Ζ απφθαζε απηή πινπνηήζεθε, φπσο είρε ζρεδηαζηεί, σο εμήο:  

Σν 1995 ςεθίζηεθε ν Ν. 2364 θαη ε ΓΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, 

ζπλέζηεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1995 ηηο ηξεηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο Γηαλνκήο Αεξίνπ 

(ΔΓΑ) ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο. Οη 

εηαηξείεο απηέο είλαη ζπγαηξηθέο ηεο ΓΔΠΑ, ε νπνία κεηέρεη ζην θεθάιαην απηφ θαηά 

100%. Ζ ΓΔΠΑ κεηαβίβαζε ζηηο ΔΓΑ κε πψιεζε ην ήδε θαηαζθεπαζζέλ δίθηπν 
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δηαλνκήο Φ.Α., φπσο νξίδεη ν Ν. 2364/95 θαη αληί ρξεκάησλ έιαβε κεηνρέο ηζφπνζεο 

αμίαο.  

Ζ ΓΔΠΑ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ ΔΓΑ, ην 1996 επέιεμε σο ζχκβνπιν, γηα ηελ 

δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ αλάδεημεο ηδησηψλ επελδπηψλ, ηελ Κ/Ξ ALPHA FINANCE 

– ROTHCHILD.  

ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 2364/95, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1998 εμεδφζε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα (Π.Γ. 10/1998), ην νπνίν θαζφξηδε ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ ηδησηψλ επελδπηψλ ζε Δηαηξείεο Παξνρήο 

Αεξίνπ. Ακέζσο κεηά έγηλε ε πξνθήξπμε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ 

(Πξνεπηινγή) , ε νπνία νινθιεξψζεθε ην ηέινο Ηνπιίνπ 1998. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε 

ε δεχηεξε θάζε πνπ νινθιεξψζεθε ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2000 κε ηελ ππνβνιή 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

Οη πξνζθνξέο αλνίρηεθαλ ηνλ Μάην ηνπ 2000. ηε ζπλέρεηα θαη δεδνκέλνπ φηη 

ππήξρε φξνο ζηνλ δηαγσληζκφ φηη δελ κπνξνχζε ν ίδηνο επελδπηήο λα ζπκκεηέρεη θαη 

ζηελ ΔΠΑ Αηηηθήο θαη ζηελ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο, θαη δεδνκέλνπ φηη ε Ηηαιηθή εηαηξεία 

Italgas, πνπ ήηαλ πιεηνδφηεο θαη ζηηο ηξεηο ΔΠΑ, επέιεμε λα ζπκκεηέρεη ζηηο ΔΠΑ 

Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο, ν δηαγσληζκφο γηα ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο απνθαζίζζεθε λα 

θεξπρζεί άγνλνο (ην ηίκεκα πνπ πξνζέθεξε ν β‟ κεηνδφηεο ζεσξήζεθε πνιχ ρακειφ) θαη 

λα επαλαπξνθεξπρζεί.  

Οη ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο ηδξχζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000, αιιά νη 

δηαδηθαζίεο ίδξπζεο νινθιεξψζεθαλ ηελ 27ε θαη 28ε επηεκβξίνπ 2000 αληίζηνηρα, 

νπφηε θαη ππνγξάθεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο πκβάζεηο Μεηφρσλ θαη νη πκβάζεηο 

Πψιεζεο Αεξίνπ κε ηε ΓΔΠΑ (ιήγνπλ ην 2016). Οη Άδεηεο Γηαλνκήο γηα ηηο δχν 
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εηαηξείεο εμεδφζεζαλ ηελ 31.08.2000 (ΦΔΚ 1086 Β/2000 θαη ΦΔΚ 1087 Β/2000 

αληίζηνηρα).  

Ο Γηαγσληζκφο γηα ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο κεηά ηελ επαλαπξνθήξπμε, έγηλε ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2000. Σν επηέκβξην ηνπ 2000 εζηάιε ε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ηειηθψλ 

πξνζθνξψλ ζηνπο επηιεγκέλνπο επελδπηέο θαη ηελ 28 Οθησβξίνπ 2000 επειέγε, σο 

πιεηνδφηεο, ε Κ/Ξ Attiki Denmark (Cinergy Global Power Inc. κε πνζνζηφ 60% θαη 

Shell Gas BV κε πνζνζηφ 40%).  

Ζ ΔΠΑ Αηηηθήο ηδξχζεθε ζηηο 25.07.2001 (Τπνγξαθή χκβαζεο Μεηφρσλ θαη 

Καηαζηαηηθνχ) αιιά ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο νινθιεξψζεθαλ ζηηο 

27.11.2001 νπφηε θαη ππνγξάθεθε θαη ε αληίζηνηρε χκβαζε Πψιεζεο Αεξίνπ κε ηε 

ΓΔΠΑ.Ζ αληίζηνηρε Άδεηα Γηαλνκήο εμεδφζε ηελ 13.11.2001 (ΦΔΚ 1521 Β).  

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ επηηπρέο. Οη Δ.Π.Α. ήδε θαηαζθεπάδνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ δίθηπα δηαλνκήο ρσξίο θακκηά άιιε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

Πνιηηεία, πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο απφ ην Π.Γ.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη ζην Κ.Π.. ΗΗΗ γηα 

νξηζκέλα km δηθηχσλ δηαλνκήο. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε (ςήθηζε λφκνπ ζην ηέινο ηνπ 1995 – ε ζχιιεςε ηεο 

ηδέαο πνιχ πην πξηλ- θαη ίδξπζε ησλ Δ.Π.Α. Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο ζην ηέινο ηνπ 

2000 θαη ηεο Δ.Π.Α. Αηηηθήο ζην ηέινο ηνπ 2001), δει. ρξεηάζζεθαλ πεξίπνπ 6 ρξφληα.  

 

5.5 Μηθξά έξγα ΓΗΣ 

ην πιάηζην ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο, εθηφο απφ ηα κεγάια 

έξγα ππνδνκήο είλαη αλγθαία γηα ηε ρψξα θαη ε πξνψζεζε ζεηξάο άιισλ, κηθξφηεξσλ 

έξγσλ. Σν κεγάιν απηφ εχξνο αληηθεηκέλσλ φπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία, καξίλεο, 
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ελεξγεηαθά έξγα, πδξεχζεηο, αληηπιεκκπξηθά, αληηππξηθα, πεξηβαιινληηθά έξγα, 

δηαρείξηζε θαη δηάζεζε απνβιήησλ, επεμεξγαζία ιπκάησλ, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, 

ζπλεξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ., κπνξεί λα πξνψζεζεί απφηειεζκαηηθά θαη πνιχ 

πην ζχληνκα, κέζσ ησλ ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ απνηειεί λέα πξννπηηθή γηα ηε ρψξα θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

πνξείαο. ηα κηθξά ή κεζαία έξγα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαζψο 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα ηεξεζεί αλ κηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα έλα Γήκν 

θαηαζθεπάζεη έλα κηθξφ έξγν πρ. έλα ζρνιείν, απφ ην λα ππάξμεη κηα δηαδεκνηηθή 

επηρείξεζε ζε έλα λνκφ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη φιν ην ζχζηεκα ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, ην 

νπνίν είλαη ζεκαληηθνχ κεγέζνπο έξγν. ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 

θαη ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΔΓΓΗΣ) 

είλαη κηα ζεηξά κηθξψλ έξγσλ, ηα νπνία ζα απφηειέζνπλ εθαιηήξην γηα ηελ εμάπισζε 

ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ ζην κέιινλ. Σα πξψηα έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην λέν 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ηνπο είλαη ηα εμήο: 

                                                                             Πίλαθαο 7 

                                      ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  

                                       ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΣ ΜΔΧ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3389/2005 

Αναθέηοσζα Αρτή Έργο Προϋπολογιζμός Status Έργοσ 

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 
Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε 
Ζκαζίαο 

ινπνίεζε θηηξίνπ Γηνηθεηεξίνπ 
γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
Ζκαζίαο - Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε Ζκαζίαο 

24 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνεηνηκάδεη ηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ  

πνπξγείν Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ - 
Γεκνθξίηεην 
Ξαλεπηζηήκην 
Θξάθεο 

ινπνίεζε Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ 

ηνπ Γεκνθξηηείνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Θξάθεο - 
Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην 
Θξάθεο 

74,5 εθ. επξψ 

(+ 20% θφζηνο 
αζθάιηζεο θαη 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο) *  

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ 
Ππκβνχινπ ζε εμέιημε  

πνπξγείν Δζληθήο 
Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ - 
Ξαλεπηζηήκην 
Ξεινπνλλήζνπ 

ινπνίεζε Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Ξεινπνλλήζνπ - Ξαλεπηζηήκην 
Ξεινπνλλήζνπ 

61 εθ. επξψ (+ 
20% θφζηνο 

αζθάιηζεο θαη 
βαξηάο 

ζπληήξεζεο) *  

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ 
Ππκβνχινπ ζε εμέιημε  

πνπξγείν ινπνίεζε 5 Θιεηζηψλ 55,5 εθ. επξψ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνεηνηκάδεη ηα 
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Ξνιηηηζκνχ - Γεληθή 
Γξακκαηεία 
Νιπκπηαθήο 
Αμηνπνίεζεο 

Γπκλαζηεξίσλ θαη 2 
Θνιπκβεηεξίσλ - Γεληθή 
Γξακκαηεία Νιπκπηαθήο 
Αμηνπνίεζεο 

(+20% θφζηνο 
αζθάιηζεο & 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο) *  

ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ  

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 
Πχλδεζκνο Ν.Ρ.Α. 

Κείδνλνο 
Θεζζαινλίθεο 
(ΠΝΡΑΚΘ) 

ινπνίεζε Νινθιεξσκέλνπ 
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ (ΝΠΓΑ) Λφκνπ 
Θεζζαινλίθεο - Πχλδεζκνο 

Ν.Ρ.Α. Κείδνλνο Θεζζαινλίθεο 
(ΠΝΡΑΚΘ) 

242 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 

αζθάιηζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή ηερληθνχ, λνκηθνχ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 
21.07.2008  

- πνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο 

ινπνίεζε λέσλ μελνδνρεηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Θέληξνπ 
Ινπηξνζεξαπείαο Αλαπήξσλ 
Ξνιέκνπ (ΘΙΑΞ) Κεζάλσλ - 
πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

100% 
αληαπνδνηηθφ 

έξγν *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή ηερληθνχ, λνκηθνχ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 
27.06.2008  

- πνπξγείν Δζληθήο 

Άκπλαο 

Tερληθή δηαρείξηζε ηεο 

Πηξαηησηηθήο Πρνιήο Δπειπίδσλ 
- πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

46,5 εθ. επξψ 

*  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή ηερληθνχ, λνκηθνχ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 
27.06.2008  

- πνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο 

Γεκηνπξγία πξφηππνπ Θέληξνπ 
Δμνκνησηψλ Ξηήζεσο - 
πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

65 εθ. επξψ *  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνεηνηκάδεη ηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ 

- πνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο 

Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο ζε 23 ζέζεηο 
Απνζήθεπζεο Ξπξνκαρηθψλ - 
πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

30 εθ. επξψ *  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνεηνηκάδεη ηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ  

- πνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο 

ινπνίεζε Νηθεκάησλ 

Πηέγαζεο, Βξεθνλεπηαθψλ 
Πηαζκψλ θαη Ξνιπρψξσλ 
Άζιεζεο ζε κνλάδεο ηνπ 
Πηξάηνπ Μεξάο θαη ηεο 
Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο - 
πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

130 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 

επηινγή ηερληθνχ, λνκηθνχ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 
27.06.2008  

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 
Λνκαξρηαθφ 
Γηακέξηζκα Έβξνπ 

ινπνίεζε ηνπ θηηξηαθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο Γηνηθεηηθνχ 
Ξάξθνπ Αιεμαλδξνχπνιεο - 
Λνκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Έβξνπ 

22 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 
Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 
Γήκνο Οαθήλαο 

ινπνίεζε δηθηχσλ απνρέηεπζεο 
θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ ζην Γήκν Οαθήλαο - 
Γήκνο Οαθήλαο 

40 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνεηνηκάδεη ηα 
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ Ππκβνχινπ  

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 
Αλψλπκε Δηαηξεία 
Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο 
Α.Δ. (ΓΗΑΓΚΑ Α.Δ.) 

ινπνίεζε ππνδνκψλ ηνπ 
Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο - Αλψλπκε Δηαηξεία 
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο Α.Δ. 
(ΓΗΑΓΚΑ Α.Δ.) 

97 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ 
Ππκβνχινπ ζε εμέιημε  

πνπξγείν γείαο & ινπνίεζε ηνπ Θέληξνπ 103 εθ. επξψ Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
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Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο - 
Αλψλπκε Δηαηξεία 
Κνλάδσλ γείαο Α.Δ. 

Απνθαηάζηαζεο θαη 
Απνζεξαπείαο Βνξείνπ Διιάδαο 
- Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ 
γείαο Α.Δ. 

(+20% θφζηνο 
βαξηάο 

ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ 
Ππκβνχινπ ζε εμέιημε  

πνπξγείν 
Νηθνλνκίαο θαη 
Νηθνλνκηθψλ - 

Θηεκαηηθή Δηαηξία 
ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. 

ινπνίεζε λέσλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ζηέγαζε 
ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 
Νηθνλνκηθψλ, ηε ζηέγαζε 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Σαιαλδξίνπ, θαζψο θαη 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
πάξθνπ αλαςπρήο ηνπ Γήκνπ 
Σαιαλδξίνπ - Θηεκαηηθή Δηαηξία 
ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. 

212 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 

ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Πχκβνπιφ ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 
Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν Δκπνξηθήο 
Λαπηηιίαο (ΔΛ) - 
πνπξγείν Δκπνξηθήο 
Λαπηηιίαο (ΔΛ) 

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζε 12 
ιηκέλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ 
θαλνληζκψλ αζθάιεηαο - 
πνπξγείν Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο 
(ΔΛ) 

342 εθ. επξψ *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 
Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν Δζληθήο 
Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ - 
Νξγαληζκφο 
Πρνιηθψλ Θηηξίσλ 
Α.Δ. (ΝΠΘ) 

ινπνίεζε 23 λέσλ ζρνιηθψλ 
θηηξίσλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο 
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο, Γπηηθήο Καθεδνλίαο, 
Ζπείξνπ θαη Ηνλίσλ Λήζσλ - 
Νξγαληζκφο Πρνιηθψλ Θηηξίσλ 
Α.Δ. (ΝΠΘ) 

63 εθ. επξψ ( 
+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 
Ππκβνχισλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 

Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

Αλαθαηαζθεπή ηνπ θηηξηαθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ''Γφκπνιε'' γηα 
ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ζπείξνπ - 

Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

16 εθ. επξψ ( 
+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 

αζθάιηζεο) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 

Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 
Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε 
Θνξίλζνπ 

Αλέγεξζε θηηξίνπ Γηνηθεηεξίνπ 
γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
Θνξίλζνπ - Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε Θνξίλζνπ 

21 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Έμη 
(6) ζρήκαηα ππέβαιαλ 
Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
πέληε (5) ζα πξνζθιεζνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β' θάζε ηνπ 
δεκφζηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ  

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο - 
Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε 
Ρξηθάισλ 

Αλέγεξζε θηηξίνπ Γηνηθεηεξίνπ 

γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
Ρξηθάισλ - Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε Ρξηθάισλ 

19 εθ. επξψ ( 
+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Έμη 

(6) ζρήκαηα ππέβαιαλ 
Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
πέληε (5) ζα πξνζθιεζνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β' θάζε ηνπ 
δεκφζηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ  

πνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 
Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε Αραΐαο 

Αλέγεξζε θηηξίνπ Γηνηθεηεξίνπ 
γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
Αραΐαο - Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε Αραΐαο 

30 εθ. επξψ ( 
+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 
30/06/2008  

πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο - 

Αλέγεξζε θηηξίνπ Γηνηθεηεξίνπ 

γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
Φζηψηηδαο - Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε Φζηψηηδαο 

28 εθ. επξψ ( 

+ 20% θφζηνο 
βαξηάο 

ζπληήξεζεο θαη 

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 

επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
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Λνκαξρηαθή 
Απηνδηνίθεζε 
Φζηψηηδαο 

αζθάιηζεο) *  αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 
30/06/2008  

πνπξγείν Γεκφζηαο 

Ράμεο - Διιεληθή 
Αζηπλνκία - 
Θηεκαηηθή Δηαηξία 
ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. 
(ΘΔΓ) 

ινπνίεζε 14 λέσλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο (ΔΙ.ΑΠ.) - 
Θηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ 
Α.Δ. (ΘΔΓ) 

151 εθ. επξψ ( 

+20% θφζηνο 
βαξηάο 

ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Ξεηξαηά 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Νθηψ (8) 
ζρήκαηα ππέβαιαλ 

Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
ε Αλαζέηνπζα Αξρή αμηνινγεί ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο  
 
Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 13 
λέσλ ππνδνκψλ ηεο ΔΙ.ΑΠ. βξίζθεηαη 
ζε εμέιημε.Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 10/07/2008   

πνπξγείν γείαο θαη 
Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο - 
Γεκφζηα Δπηρείξεζε 
Αλέγεξζεο 
Λνζειεπηηθψλ 
Κνλάδσλ Α.Δ. 
(ΓΔΞΑΛΝΚ) 

ινπνίεζε ηνπ Ξαηδηαηξηθνχ 
Λνζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο - 
Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο 
Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ Α.Δ. 
(ΓΔΞΑΛΝΚ) 

324 εθ. επξψ ( 

+20% θφζηνο 
βαξηάο 

ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο ησλ 
ππνδνκψλ) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 
Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν γείαο θαη 
Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο - 
Γεκφζηα Δπηρείξεζε 
Αλέγεξζεο 

Λνζειεπηηθψλ 
Κνλάδσλ Α.Δ. 
(ΓΔΞΑΛΝΚ) 

ινπνίεζε ηνπ λένπ 
Νγθνινγηθνχ Λνζνθνκείνπ 
Θεζζαινλίθεο - Γεκφζηα 
Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο 

Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ Α.Δ. 
(ΓΔΞΑΛΝΚ) 

330 εθ. επξψ ( 
+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 

αζθάιηζεο ησλ 
ππνδνκψλ) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 

Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν γείαο θαη 
Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο - 
Γεκφζηα Δπηρείξεζε 
Αλέγεξζεο 
Λνζειεπηηθψλ 
Κνλάδσλ Α.Δ. 
(ΓΔΞΑΛΝΚ) 

ινπνίεζε ηνπ λένπ Γεληθνχ 
Λνζνθνκείνπ Ξξέβεδαο - 
Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο 
Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ Α.Δ. 
(ΓΔΞΑΛΝΚ) 

109 εθ. επξψ ( 
+20% θφζηνο 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο θαη 
αζθάιηζεο) *  

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ 
Ππκβνχινπ ζε εμέιημε  

πνπξγείν Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ - 
Νξγαληζκφο 
Πρνιηθψλ Θηηξίσλ 
(ΝΠΘ) 

Θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 31 

λέσλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ ζηελ 
Θεληξηθή Καθεδνλία - 
Νξγαληζκφο Πρνιηθψλ Θηηξίσλ 
(ΝΠΘ) 

116 εθ. επξψ 

(+ 20% θφζηνο 
αζθάιηζεο θαη 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο) *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 
Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο 

πνπξγείν Δζληθήο 
Ξαηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ - 
Ξαλεπηζηήκην 
Ξεινπνλλήζνπ 

Θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε λέσλ 
Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Ξεινπνλλήζνπ - Ξαλεπηζηήκην 
Ξεινπνλλήζνπ 

74 εθ. επξψ (+ 
20% θφζηνο 

αζθάιηζεο θαη 
βαξηάο 

ζπληήξεζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Δπηά 
(7) ζρήκαηα ππέβαιαλ 
Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
πέληε (5) ζα πξνζθιεζνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β' θάζε ηνπ 

δεκφζηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ  

πνπξγείν 
Γηθαηνζχλεο - Θέκηο 

Θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε δχν 
(2) λέσλ Γηθαζηηθψλ Κεγάξσλ - 

100 εθ. επξψ 
(+ 20% θφζηνο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Ππκβνχινπο ηεο 
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Θαηαζθεπαζηηθή Α.Δ. Θέκηο Θαηαζθεπαζηηθή Α.Δ. αζθάιηζεο θαη 
βαξηάο 

ζπληήξεζεο) *  

πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 
Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν 
Γηθαηνζχλεο - Θέκηο 
Θαηαζθεπαζηηθή Α.Δ. 

Θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηξηψλ 
(3) λέσλ θαηαζηεκάησλ 
θξάηεζεο - Θέκηο 
Θαηαζθεπαζηηθή Α.Δ. 

198 εθ. επξψ 
(+ 20% θφζηνο 
αζθάιηζεο θαη 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Έμη 
(6) ζρήκαηα ππέβαιαλ 
Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
πέληε (5) ζα πξνζθιεζνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β' θάζε ηνπ 
δεκφζηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ  

πνπξγείν Γεκφζηαο 
Ράμεο - Διιεληθή 
Αζηπλνκία - 
Θηεκαηηθή Δηαηξία 
Ρνπ Γεκφζηνπ (ΘΔΓ) 

Ρερληθή δηαρείξηζε ηεζζάξσλ 
(4) θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο - 
Θηεκαηηθή Δηαηξία Ρνπ Γεκφζηνπ 
(ΘΔΓ) 

36 εθ. επξψ *  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ έξγνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Πχκβνπιφ ηεο 
πξνεηνηκάδεη ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 
Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Πχκπξαμεο. 

πνπξγείν Γεκφζηαο 
Ράμεο - 
Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα 
- Θηεκαηηθή Δηαηξία 

Ρνπ Γεκφζηνπ (ΘΔΓ)  

Θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε επηά 
(7) λέσλ Ξπξνζβεζηηθψλ 
Πηαζκψλ - Θηεκαηηθή Δηαηξία 

Ρνπ Γεκφζηνπ (ΘΔΓ)  

31,5 εθ. επξψ ( 
+ 20% θφζηνο 
αζθάιηζεο θαη 

βαξηάο 

ζπληήξεζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Έμη 
ζρήκαηα ππέβαιαλ 
Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 

πέληε ζπλερίδνπλ ζηε Β' θάζε ηνπ 
θιεηζηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ.  

πνπξγείν 
Ξνιηηηζκνχ - Γεληθή 
Γξακκαηεία 
Νιπκπηαθήο 
Αμηνπνίεζεο 
(Γ.Γ.Ν.Α.) 

Γεκηνπξγία Γηεζλνχο 
Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ ζην 
Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην Ξ. 
Φαιήξνπ (Γήπεδν Tae Kwon 
Do) - Γεληθή Γξακκαηεία 
Νιπκπηαθήο Αμηνπνίεζεο 
(Γ.Γ.Ν.Α.) 

54 εθ. επξψ 
(+20% θφζηνο 
αζθάιηζεο & 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 
Πχκπξαμεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
Ξέληε ζρήκαηα ππέβαιαλ 
Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  

πνπξγείν Δζληθήο 

Ξαηδείαο & 
Θξεζθεπκάησλ - 
Νξγαληζκφο 
Πρνιηθψλ Θηηξίσλ 
(ΝΠΘ) 

Θαηαζθεπή, αλαπαιαίσζε θαη 
ζπληήξεζε 27 ζρνιηθψλ 
ππνδνκψλ ζηελ Ξεξηθέξεηα 
Αηηηθήο - Νξγαληζκφο Πρνιηθψλ 
Θηηξίσλ (ΝΠΘ) 

150 εθ. επξψ 
(+ 20% θφζηνο 
αζθάιηζεο & 

βαξηάο 
ζπληήξεζεο) *  

Ν δηαγσληζκφο γηα ηελ 
επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα 

Πχκπξαμεο γηα ηελ πινπνίεζε 14 
Πρνιηθψλ ππνδνκψλ βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε. Δπηά (7) ζρήκαηα ππέβαιαλ 
Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 
πέληε (5) ζα πξνζθιεζνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β' θάζε ηνπ 
δεκφζηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ  

 

 

* : Ενδεικηικός προϋπολογιζμός έργοσ 
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6. ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΑ ΔΡΓΑ 

ΓΗΣ 

6.1 Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 
Ζ δηαρείξεζε ησλ θηλδχλσλ (risks management) είλαη ζεκειεηψδεο γλψξηζκα 

νπνηνδήπνηε έξγνπ (project) θαη επεξεάδεη νπζηαζηηθά ην γεληθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. Ζ 

αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) θαη αλαιακβάλνληαη απφ ηελ πιεπξά πνπ κπνξεί λα ηηο 

δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα. Ζ πιήξεο αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ (risks analysis) δίλεη ηελ 

απάληεζε γηα ην αλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη έλα έξγν θαη θπξίσο πνηφο ηχπνο έξγσλ 

παξαρψξεζεο είλαη θαηάιιεινο ζε θάζε πεξίπησζε. 

ηηο πκβάζεηο Παξαρψξεζεο θίλδπλν αλαιακβάλνπλ εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα 

ηνλ δηαρεηξηζηνχλ θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ηδηψηεο, κέρξη ελφο ζεκείνπ, θαη ην θξάηνο. Ζ 

χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ εμαξηάηαη ζε έλα έξγν π.ρ. νδηθφ απφ ηελ ηθαλή θπθινθνξία, σο 

απνηέιεζκα ηεο ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ νθέινπο ρξφλνπ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ θφζηνπο γηα 

απηφλ, αιιά θαη απφ ηελ αλζνθνξία ηεο νηθνλνκίαο πνπ δηακνξθψλεη ηθαλή δήηεζε. 

Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ησλ ΓΗΣ, φπσο π.ρ. ηεο κεζφδνπ 

PFI (Private Finance Initiatives) κε ηελ επηβνιή δηνδίσλ, φπνπ ην δεκφζην αλαιακβάλεη 

θπξίσο ηνλ θίλδπλν, ηα έξγα γίλνληαη πην ειθπζηηθά ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Δθφζνλ ε παξάδνζε πξνο δηαρέηξηζε επξπηέξσλ ηκεκάησλ 

απηνθηλεηνδξφκνπ είλαη δεδνκέλε, θαη θαζψο ππάξρεη θαη ε εγγχεζε ηνπ θφξηνπ 

θπθινθνξίαο, ηα έξγα ππνβνεζνχληαη ζην λα βξνπλ ηδηψηε επελδπηή θαη είλαη εθηθηή ε 

πινπνίεζε ηνπο. 
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Ζ αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ ζηε χκβαζε χκπξαμεο είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε, 

σζηφζν ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηνλ νξηζκφ ηεο Eurostat. 

Απφ ηηο ρψξεο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπκπξάμεσλ έρνπκε κεγάιν 

εχξνο παξαδεηγκάησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ αλάιεςεο θηλδχλσλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ 

Σνκέα. Κνηλή ζπληζηακέλε είλαη ε αλάιεςε ηεο επζχλεο απφ ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα γηα ηελ 

πξνζήθνπζα ηειηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Χζηφζν, θαη δεδνκέλεο ηεο 

καθξάο δηάξθεηαο ησλ πκβάζεσλ χκπξαμεο, ε θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ πξνυπνζέηεη 

ηε ζηελή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Σξαπεδψλ ή άιισλ δαλεηνδνηψλ) γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ηξφπσλ 

αζθάιηζεο ηνπο (κέζσ εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ, ηδησηηθψλ ζπκβάζεσλ αζθαιίζεσο, 

εγγπήζεσλ, θ.α.) 

 

6.2 Καηαλνκή θηλδχλνπ (risk allocation) 

 
Καηά ηε βαζηθή απηή αξρή απαηηείηαη κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλ 

Γεκφζην ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα. Ζ πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ αλάζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ ζηνλ θαηάιιειν θνξέα (δει. ην θνξέα πνπ είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα ηνλ 

δηαρεηξηζηεί). Ο Ηδησηηθφο Σνκέαο αλακέλεηαη λα αλαιάβεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

δηαξθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. Κίλδπλνη πνπ δελ θαηακεξίδνληαη ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη 

παξακέλνπλ ζην Γεκφζην είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη αιιαγέο ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

θαη νη αιιαγέο ζηε λνκνζεζία. 

Ο βαζηθφο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο γηα ηηο ΓΗΣ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα, ε 

ζπλερήο δειαδή παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ 
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ππεξεζηψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή «αγνξάδεη» κηα ππεξεζία θαη ζα πιεξψλεη κφλν γηα 

απηήλ ηελ ππεξεζία. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θεθάιαην πνπ δηαθηλδπλεχεη ν Ηδησηηθφο 

Σνκέαο κέζα απφ ην έξγν ζα απφπιεξσζεί πιήξσο ( καδί κε έλα ζηνηρείν θέξδνπο) 

κφλνλ εθφζνλ ην έξγν θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη βξίζθνληαη ζην απαηηνχκελν 

επίπεδν πνηφηεηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ησλ δεκφζησλ 

πξνκεζεηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ζχκβαζε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο. χκθσλα κε 

απηή ηε ζχκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ρξεκαηνδνηεί ην έξγν, πιεξψλνληαο αλά θάζε 

εθηέιεζεο, ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη εάλ ην έξγν ζα ιεηηνπξγήζεη θαη 

επηβάιινληαο νξηζκέλεο θπξψζεηο εάλ απηφ δε ζπκβεί. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

έξγσλ ΓΗΣ, ν Ηδησηηθφο Σνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ. 

Ζ κεηαβίβαζε ηνπ θηλδχλνπ απφηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θάζε έξγνπ ΓΗΣ. 

Δθφζνλ κεηαβηβαζηεί ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηνλ Ηδησηηθφ 

Σνκέα θαη απηφο ηα δηαρεηξηζηεί απφηειεζκαηηθά, ηφηε κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη θαη λα 

ππεξθαιχςεη ην πςειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ηνλ βαξχλεη. Ο ζσζηφο ζπλδπαζκφο 

ηνλ θηλδχλσλ κπνξεί λα θαζνξηζζεί κφλν θαηά πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ νδεγφ 

ηελ εκπεηξία απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο αλά θιάδν. 

Ζ ξεηή θαη ζαθήο θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ απφηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε πινπνίεζεο ελφο έξγνπ ΓΗΣ, δηφηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο ηνπ θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν εθκεηάιιεπζεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

ρξεκαηνδνηήζηκν. 
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Ζ Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο επηζεκαίλεη φηη «ζηηο ΓΗΣ δελ 

είλαη απηνλφεην φηη ν εηαίξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα αλαιάβεη φινπο ηνπ 

θηλδχλνπο ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρέδην. Ζ αθξηβήο 

θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα 

θάζε πιεπξάο λα ηνπο αμηνινγεί, λα ηνπο ειέγρεη θαη λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη». Σπρφλ 

επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απινπζηεπηηθέο 

εθηηκήζεηο, ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε πινπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ κε ηε κέζνδν ησλ 

ζπκπξάμεσλ απνηειεί «θζελφηεξε» ή «αθξηβφηεξε» επηινγή. 

Δπνκέλσο, ν πξνζδηνξηζκφο, ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αξρηθή βησζηκφηεηα θαη ζπλερή επηηπρία φισλ 

ησλ έξγσλ ΓΗΣ. Δάλ ν Ηδηψηεο αλαιάβεη θηλδχλνπο πνπ δε κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ή θαη‟ 

άιιν ηξφπν λα απνθχγεη, δελ έρεη πηζαλφηεηεο λα επηβηψζεη θαη ηα αξρηθά θαηλνκεληθά 

νθέιε απφ ηελ αλάιεςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ππεξαθνληηζηνχλ απφ ζπλερή 

πξνβιήκαηα ιφγσ έθζεζεο ζε αλέιεγθηεο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

έξγνπ. 

Αθνχ ζπκθσλεζνχλ θαη θαηαλεκεζνχλ νη θίλδπλνη, νη αληίζηνηρεο επζχλεο ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ πξέπεη λα αληαλαθιψληαη ζαθψο ζηηο ζπκθσλίεο ηνπ έξγνπ. Ο 

ζεκειηψδεο ζθνπφο ηεο ζχκβαζεο ζε έλα έξγν ΓΗΣ είλαη λα θαζνξίζεη ηα δηθαηψκαηα, 

θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ θαη λα θαηαλείκεη ηνπο ζρεηηθνχο 

θηλδχλνπο. 
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6.3 Φνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο 

 
ια ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ΓΗΣ ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ. Σππηθά, ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία: 

 Γεκόζηνο Σνκέαο (Public Sector) 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο ρξεηάδεηαη λα ηεξήζεη θάπνηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε 

καηάβίβαζε ηνπ θηλδχλνπ, νη νπνίεο θαηαξηίδνπλ επίζεκα σο βνήζεκα ράξαμεο 

πνιηηηθήο γηα ηηο ΓΗΣ. 

 Ηδησηηθόο Σνκέαο (Private Sector) 

Ο επηιεγείο Ηδησηηθφο Φνξέαο ζα ρξεηαζηεί λα θξίλεη εάλ (θαη πσο) ζα κπνξέζεη 

λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ ν Γεκφζηνο Σνκέαο απνθαζίδεη λα ηνπ κεηαβηβάζεη. 

               Πίλαθαο 8: Καηεγνξίεο Κηλδύλνη γηα ηνλ Ηδηώηε Δπελδπηή ζηηο ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο 

Κίνδςνοι για 
ηον Ιδιώηη 
Επενδςηή 

Κίνδςνοι για ηον 
Ιδιώηη Επενδςηή 

Κίνδςνοι για ηον 
Ιδιώηη Επενδςηή 

Κίνδςνοι για ηον 
Ιδιώηη Επενδςηή 

Κίνδςνοι για ηον 
Ιδιώηη 
Επενδςηή 

Κίνδςνοι για ηον 
Ιδιώηη 
Επενδςηή 

     

Εμποπικοί Καηαζκεςαζηικοί Φπημαηοοικονομικοί Πολιηικοί Πεπιβαλλονηικοί Πιζηυηικοί 

Αληαγσληζηηθά 
έξγα Αηπρήκαηα 

Δηαθπκάλζεηο 
πλαιιάγκαηνο Πνιηηηθή αζηάζεηα 

Αληηδξάζεηο 
πνιηηώλ 

* Μόλν γηα 
Δαλεηζηέο 

Αληαγσληζηηθά 
κέζα 

Αλζξώπηλνο 
Παξάγνληαο Πιεζσξηζκόο 

Εμσηεξηθνί 
θίλδπλνη 

Πεξηβαιινληηθνί 
πεξηνξηζκνί 
βάζεη λνκνζεζίαο  

Αλακελόκελε 
θπθινθνξία Φπζηθά αίηηα  

Παξαβίαζε 
ζπκθσλίαο   

Δηόδηα (ύςνο) & 
Πνηόηεηα 
Εμππεξέηεζεο 

Εισηακκαηηθό 
πιηθό  

Πεξηνξηζκνί 
ζπλαιιαγώλ    

 

Επηθίλδπλν/ 
Δύζθνιν 
Τπέδαθνο  

Οηθνλνκηθό 
ζεζκηθό πιαίζην & 
Φνξνινγηθό 
ζύζηεκα   
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 Υξεκαηνδόηεο (sponsors) 

Οη ηξάπεδεο θαη νη άιινη ρξεκαηνδφηεο ζπλήζσο επηδηψθνπλ ηελ απφδνζε ηνπ 

αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ θαη ησλ ακνηβψλ ηνπο ζε κηθξφηεξν 

ρξνληθφ πιαίζην. Δθηνο απφ ηελ εμάηαζε ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ζηα δηάθνξα 

κέξε, νη ρξεκαηνδφηεο εμεηάδνπλ κε ηε δένπζα επηκέιεηα ην έξγν, ηελ εμνπζία θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ππνζηεξίμεη απφηειεζκαηηθά ηελ εμάιημε ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ αγνξά θαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην έξγν. 

Αλ θαη ε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε 

ησλ θηλδχλσλ ελδέρεηαη λα είλαη θνηλή, ηα κέξε ζα έρνπλ κάιινλ δηαθνξεηηθνχο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. 

Ο θίλδπλνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, 

ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ελδερφκελεο ζχκβαζεο θαη, εληέιεη, ηελ επηηπρία ή κε ηνπ έξγνπ. Οη 

πξνκεζεπηέο θαινχληαη επνκέλσο λα εμεηάζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο ζε φιε ηελ εμέιημε ηεο ζχκπξαμεο: απφ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εψο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

6.4 Γηαθνξέο ΓΗΣ κε παξαδνζηαθέο ζπκβάζεηο 

 
Ζ αλάιεςε νπζηψδνπο κέξνπο ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ Φνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε χκπξαμε απνηειεί θχξηα δηαθνξά ησλ πκβάζεσλ χκπξαμεο απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

πξνκήζεηαο αγαζψλ. Οη θίλδπλνη απηνί πνηθίιινπλ σο πξνο ην είδνο θαη ζπλδένληαη 
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θπξίσο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, δηαζεζηκφηεηα (ππνδνκή ή ππεξεζία 

δηαζέζηκε πξνο ρξήζε) ή ηε δήηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκπξαμεο θαη ησλ ζπλαθψλ 

θηλδχλσλ, φπσο ελδεηθηηθά ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θαη ηνπ ηερληθνχ θηλδχλνπ. 

Πίλαθαο 9: Γηαθνξέο ζηε κεηαβίβαζε ηνπ θηλδύλνπ κε ηελ εηζαγσγή ησλ ΓΗΣ 

Παπαδοζιακό έπγο  Έπγο ΣΔΙΤ 

 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή   ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή

 Πξνκήζεηα ππεξεζηώλ   Πξνκήζεηα ππεξεζηώλ

 πληήξεζε θαη αλάπηεμε   πληήξεζε θαη αλάπηεμε

 Πνηόηεηα ππεξεζηώλ   Πνηόηεηα ππεξεζηώλ

 Πνζόηεηα   Πνζόηεηα

 Αλσηέξα βία   Αλσηέξα βία

 Οηθνλνκηθή απαμίσζε   Οηθνλνκηθή απαμίσζε

 Ρπζκηζηηθό πιαίζην   Ρπζκηζηηθό πιαίζην

   

Ιδησηηθόο Σνκέαο  Δεκόζην Από θνηλνύ θαζνξηδόκελνη 

 

6.5 Δίδε θηλδχλσλ ζε έξγα ΓΗΣ 

 
Ζ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ζπκπξάμεσλ ζε έλα επξχ θάζκα επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, 

κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο, απμάλεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

επηκέξνπο θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ κηαο χκπξαμεο, ψζηε λα θαηαλεκεζνχλ κε ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα ζηνπο 

επηκέξνπο ζπκβαιιφκελνπο. Οη θπξηφηεξο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ είλαη νη εμήο: 

1. Καηαζθεπαζηηθόο Κίλδπλνο 

Καιχπηεη θπξίσο πεξηζηαηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ππεξβάζεηο ην ρξφλνπ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηαζθεπήο, κε ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

θαθνηερλίεο. 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ επηκέξνπο 

θηλδχλσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ θίλδπλν ζθαικάησλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ή 

ηνλ θίλδπλν ηεο θαθήο δηαρείξηζεο απφ ππεξγνιάβνπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηκήκαηα ηνπ 
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έξγνπ). Χο εθ ηνχηνπ, ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν 

είλαη πςειφηεξν ζε ζχγθξηζή κε ηελ πεξίνδν πνπ έπεηαη ηεο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο γίλεηαη ζπλήζσο αλαδηάξζσζε 

ρξένπο κε ρακειφηεξα επηηφθηα, γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ έξγνπ. 

Ζ αλάιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θηλδχλνπ επηβαξχλεη ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο. Οη εγγπήζεηο θαη εμαζθαιίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ γηα ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θίλδπλνθαη ν επηκεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ αθνξνχλ θαηά θχξην 

ιφγν ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπ έξγνπ. 

Ο ηδησηηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ δχν θηλδχλνπο: 

2.  Κίλδπλνο Γηαζεζηκόηεηαο 

Ο θίλδπλνο απηφο αλαιακβάλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ ηδησηηθφ θνξέα, ν 

νπνίνο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ξεηά 

πξνβιεθζεί ζηε χκβαζε. Οη δχν απηέο παξάκεηξνη κεηξνχλ νπζηαζηηθά ηελ επίδνζε 

ηνπ έξγνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη εθκεηαιιεχεηαη ν Ηδηψηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Ηδηψηεο 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ελφο ζρνιείνπ κέζσ ΓΗΣ έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ην ζρνιείν δηαζέζηκν πξνο ρξήζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα 

ππάξρνπλ καζεηέο ή φρη, θαζψο απηφο έηλαη έλαο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ην 

Γεκφζην. 

Οκνίσο, ζε έλα έξγν ΓΗΣ θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ελφο δξφκνπ φπνπ ν 

Ηδηψηεο δελ έρεη αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν ηεο δήηεζεο (βι. Δπφκελε παξάγξαθν), θχξηα 

ππνρξέσζε ηνπ είλαη ν δξφκνο απηφο λα είλαη ζπλερψο δηαζέζηκνο ζηελ θπθινθνξία, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ πνπ ζα δηέξρνληαη απφ απηνλ. 
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3. Κίλδπλνο Εήηεζεο 

Ο θίλδπλνο δήηεζεο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη φηαλ νη παξαγφκελεο απφ ην 

έξγν ΓΗΣ ππήξεζίεο δελ βξίζθνπλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αγνξαζηψλ ζηελ αγνξά ζηελ 

ηηκή πνπ απηέο πσινχληαη. Ο θίλδπλνο απηφο πεγάδεη απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα εθδεισζνχλ θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ θαη είλαη ζπλήζσο δχζθνιν λα 

πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα εθ ησλ πξφηεξσλ. 

Ζ κεηαηφπηζε ηεο δήηεζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ν βαζκφο 

παξέθθιηζεο  ηεο ηειηθήο δήηεζεο απφ ηελ αξρηθά πξνζδνθψκελε (εθείλε πνπ είρε 

εθηηκεζεί θαηια ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκπξαμεο) θαιχπηεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ζπγθπξηαθνί παξάγνληεο,  φπσο νη λέεο ηάζεηο αγνξάο, ε 

ηερλνινγηθή απαμίσζε, ε πιενλάδνπζα δήηεζε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ, θιπ, θαη φρη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Ηδηψηε, εγγπάηαη έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ειάρηζην επίπεδν εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο Δηδηθνχ θνπνχ, αλεμάξηεηα 

απφ ηπρφλ δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε (monitoring) ηνπ θηλδχλνπ δήηεζεο απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο 

ηνπ έξγνπ είλαη θξίζηκε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, δίνηη επεξεάδεη 

άκεζα ηηο ξνέο ησλ εζφδσλ. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε χκπξαμεο 

ππνθαηάζηαζε ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα ή ησλ δαλεηηψλ κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ζε πεξίπησζε πνπ νη ξνέο κεησζνχλ θάησ απφ ην επίπεδν πνπ είρε πξνβιεθζεί 

ζηε κειέηε βησζηκφηεηαο (ξήηξα “step-in”). 

 

 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 149 

4. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Σνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ελφο έξγνπ ΓΗΣ θέξνπλ νη δαλείζηξηεο ηξάπεδεο. 

Δηδηθφηεξα: 

Οη ππνςήθηεο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ππνινγίδνπλ θαη θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν απηφ 

κε βάζε ηηο παξαδνρέο θαη ηηο επηκέξνπο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ γίλεη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 

γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ. Ο ηξφπνο επηκεξηζκνχ έρεη ζεκαζία γηα ηηο ηξάπεδεο, 

δίνηη ζπλήζσο ην 80% ή θαη 90% ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, εάλ δελ ππάξμεη ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή απφ ην δεκφζην 

ηνκέα. 

Ζ δηαζεζηκφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη Ηδησηηθνί Φνξείο 

ζχκθσλα κε ηελ Πξνθχξεμε ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, ζα πξέπεη λα είλαη 

εμαζθαιηζκέλε απφ ηνπο Ηδησηηθνχο Φνξείο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζηνπο 

Γεκφζηνπο Φνξείο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ, ν Νφκνο πξνβιέπεη ηελ θαηά 

πεξίπησζε δπλαηφηεηα ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ λα ζπλάπηνπλ απεπζείαο ζπκβάζεηο κε 

ηνπο δαλεηζηέο ησλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ. 

 

6.6 Κίλδπλνη αλάινγα κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ 

 
Μηα πεξηιεπηηθή ζεψξεζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εθρψξεζεο αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

1. Πεξίνδνο θαηαζθεπήο 

Ο Ηδηψηεο αλαιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο: 

 ρξνλνδηάγξακκα (κε θαηάιιειεο επεθηάζεηο γηα γεγνλφηα αλψηεξεο βίαο) 
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 θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο 

 αδεηνδνηήζεηο 

 ππέξβαζε εμφδσλ θαη 

 θαηαιιειφηεηαηεο θαηαζθεπήο / κειέηεο γηα ην πξνδαγεγξακκέλν απνηέιεζκα. 

               Πίλαθαο 10: Κίλδπλνη θαηά ηε θάζε ρεδηαζκνύ θαη Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

Φάζη Έπγος / Κίνδςνοι 
Φοπέαρ πος 
Αναλαμβάνει ηον 
Κίνδςνο 

Μησανιζμόρ / 
Τπόπορ 
Μεηαθοπάρ 
Κινδύνος 

Φάζε ρεδηαζκνύ ηνπ Έξγνπ 

Σερλνινγηθόο Κίλδπλνο Αλάδνρνο Δπηεξεύνληα δάλεηα 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Δαλεηζηέο θαη Επελδπηέο Πηζησηηθέο επηζηνιέο 

Κίλδπλνο Μεηνδνηηθήο 
Πξνζθνξάο 

1. Αλάδνρνο                          
2. Οηθνλνκηθνί ύκβνπινη 

Μεηνρηθό Κεθάιηαν 
Ακνηβή βάζεη 
απνηειέζκαηνο 

Φάζε Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

Κίλδπλνο Οινθιήξσζεο Καηαζθεπαζηήο 
Κίλεηξα θαη 
εγγπήζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο 

Κίλδπλνο Τπέξβαζεο 
Κόζηνπο 

Καηαζθεπαζηήο 
πκβόιαηα παγίσλ 
ηηκώλ θαη εγγπήζεηο 
νινθιήξσζεο 

Κίλδπλνο Απόδνζεο Καηαζθεπαζηήο       
Αλάδνρνο 

Πιήξσζε ησλ 
εγγπήζεσλ 
απόδνζεο 

 

2. Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο 

Σα έζνδα ηνπ Ηδηψηε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δηαθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο. Ο κεραληζκφο 

πιεξσκψλ κεηαβηβάδεη απηφο θαζ‟ έαπηφο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Οη πιεξσκέο ζα 

κεηψλνληαη ζχκθσλα κε αζηνρίεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ηε ρξήζε θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο. 

Ο Ηδηψηεο αλαιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

καθξνρξφλην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ: 

 ηαθηηθή θαη πεξηνδηθή ζπληήξεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, 
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 πξφγξακκα αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, 

 θφζηε εξγνδνζίαο / ζπληαμηνδφηεζεο, 

 αιιάγεο ζηε λνκνζεζία γηα ηελ απαζρφιεζε, πγηεηλή θαη αζθάιεηα θιπ. 

 θαηαιεθηηθά αμία ηνπ έξγνπ. 

Ο Ηδηψηεο επηζπκεί λα δηαζθαιίζεη φηη ν κεραληζκφο πιεξσκψλ ζα ιακβάλεη ππ‟ 

φςε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο φπσο νη κειινληηθνί ξπζκνί πιεζσξηζκνχ, θαη ζα επηρεηξήζεη 

λα κεηαζέζεη άιινπο θηλδχλνπο φπσο ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ ηδησηηθή εηαηξεία 

πνπ αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηνπο αζθαιηζηέο. 

           Πίλαθαο 11: Κίλδπλνη θαηά ηε θάζε Δθκεηάιιεπζεο & Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη 

Φάζη Έπγος / Κίνδςνοι 
Φοπέαρ πος 
Αναλαμβάνει ηον 
Κίνδςνο 

Μησανιζμόρ / Τπόπορ 
Μεηαθοπάρ Κινδύνος 

Φάζε Εθκεηάιιεπζεο ηνπ Έξγνπ 

Κίλδπλνο Απόδνζεο Αλάδνρνο 
Μεηνρηθό θεθάιαην θαη 
εγγπήζεηο θαιήο 
απόδνζεο 

Κίλδπλνο Τπέξβαζεο 
Κόζηνπο 

Καηαζθεπαζηήο 
πκβόιαηα πάγησλ ηηκώλ 
θαη εγγπήζεηο 
νινθιήξσζεο 

Κίλδπλνο Τπεπζπλόηεηαο 
1. Κύξηνο ηνπ Έξγνπ           
2. Αζθαιηζηηθέο Εηαηξίεο Αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα 

Κίλδπλνο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ / 
Μεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Αλάδνρνο Δεπηεξεύνληα δάλεηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη 
Κίλδπλνο Αζηάζεηαο 
Επηηνθίνπ Επελδπηέο θαη Δαλεηζηέο Μεξηζκαηναπνδείμεηο 

Κίλδπλνο πλαιιάγκαηνο Δαλεηζηέο Μεηαηξνπή ζην επηζπκεηό 
λόκηζκα 

 

3. Υξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο 

Γεδνκέλνπ φηη ην έξγν κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα ρξεκαην δνηεζεί θαηά 90% 

απφ ηηο ηξάπεδεο ή ηε ρξεκαηαγνξά θαη κφλν 10% απφ ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο (ίδηα 

θεθάιαηα), έλαο αξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ Ηδηψηε ζα 

αλαιεθζεί επίζεο απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο. Οη ηξάπεδεο έρνπλ επνκέλσο κεγάιν 
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ελδηαθέξνλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε ζσζηή.Οη θίλδπλνη 

απηνί είλαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

 πνιηηηθφο 

 πηζηνιεπηηθφο (ηφζν ηνπ Ηδηψηε φζν θαη ηεο δεκφζηαο αξρήο) 

 απνηέιεζκα ηεο δπλαηφηεηαο / φγθνπ κείσζεο πιεξσκψλ 

 θίλδπλνο εθκεηαιιεπηή (θαθή απφδνζε πιεξσκψλ ή απψιεηα αδείαο) 

 θνξνινγηθέο θαη λνκνζεηηθέο αιιαγέο, θαη 

 αλσηέξα βία 

Ζ δηαζεζηκφηεηα ξεπζηφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δηαθνπεί είλαη 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ ζχκβαζε 

κπνξεί λα δηαθνπεί ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ Ηδηψηε, ιφγσ αζέηεζεο 

ππνρξεψζεσλ ηεο δεκφζηαο αξρήο θαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο. Οη ρξεκαηνδφηεο επηρεηξνχλ 

λα εμαζθαιίζνπλ απφπιεξσκή ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ζε 

φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

6.7 Αλάιπζε θηλδχλσλ ζηηο πκπξάμεηο 

 
εκαληηθφ θεθάιαην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ ρεδίνπ απνηειεί ε Αλάιπζε 

Κηλδχλσλ. Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη φζνη πξφθεηηαη λα δηαζέζνπλ Ηδησηηθά Κεθάιαηα 

γηα έλα Έξγν (ηδηαίηεξα νη δαλεηζηέο), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ απαηηνχλ λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ. Κίλδπλνη, φπσο νη 

ζρεηηθνί κε πνιηηηθέο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο ή αλσηέξα βία, είλαη πξνζθνξφηεξν λα 
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αλαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην. Οη δαλεηζηέο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ, απαηηνχλ λα κε 

ηνπο αλαιακβάλεη απηφο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, βέβαηα, είλαη πξνθαλέο φηη ν Παξαρσξεζηνχρνο θαη ν 

Καηαζθεπαζηήο ηνπ, πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο. Έηζη ε απφθαζε γηα 

Παξαρψξεζε, ζα αληηθαηνπηξίδεη ην ζηφρν ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ είλαη ε πινπνίεζε ελφο 

Έξγνπ πνπ ζα κειεηεζεί, θαηαζθεπαζηεη θαη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα. 

 

                                                               Πίλαθαο 12 

Φάζε Έξγνπ / Κίλδπλνη Φνξέαο πνπ Αλαιακβάλεη 
ηνλ Κίλδπλν 

Μεραληζκόο / Σξόπνο 
Μεηαθνξάο Κηλδύλνπ 

Γεληθνί Κίλδπλνη 

Πνιηηηθόο Κίλδπλνο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ  

Ννκηθόο Κίλδπλνο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ 

1. Εγγύεζε 
αληαγσληζηηθόηεηαο               
2. Πξόζθηεζε γεο θαη άδεηα 
ζρεδηαζκνύ 

Εκπνξηθόο Κίλδπλνο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ 

1. Επέθηαζε πεξηόδνπ 
παξαρώξεζεο εάλ ε 
δήηεζε απνβεί κηθξόηεξε 
από ηελ εθηηκώκελε                           
2. Εγγπήζεηο γηα νηθνλνκηθή 
ππνζηήξημε ζηα έζνδα 

Πεξηβαιινληηθόο 
Κίλδπλνο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ  

 

πλνπηηθά νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα Έξγν απηήο ηεο θχζεο, θαζψο θαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θαηαλέκνληαη είλαη: 

 Ο θίλδπλνο κε νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Καηαζθεπαζηή, πνπ 

θαιχπηεηαη κε Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο. Ο Καηαζθεπαζηήο, πνπ 

ζπλήζσο είλαη κηα Κνηλνπξαμία, παξέρεη επηπιένλ δηα ησλ Μεηξηθψλ Δηαηξεηψλ ησλ 

κειψλ ηνπ εγγπήζεηο, γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 

 Κίλδπλνη, εμάιινπ, κε νινθιήξσζεο κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ αδπλακίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο ην λα παξάζρεη ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο γηα ηηο Δξγνηαμηαθέο 
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Δγθαηαζηάζεηο θαη ηελ αλέγεξζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ ειεχζεξε πξνζπέιαζε ζε 

απηνχο (ειεχζεξε θαηνρή), ην λα εθδψζεη έγθαηξα ηηο απαξαίηεηεο Άδεηεο, θ.ι.π. Ζ 

αλαθάιπςε αξραηνηήησλ θαη νη εθ ηνχηνπ ζπλέπεηεο, δελ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ 

παξά κφλν απφ ην Γεκφζην. Δίλαη απαξαίηεην πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ θπξίσο 

εξγαζηψλ, ζέκαηα απαιινηξηψζεσλ θαη αξραηνηήησλ λα έρνπλ πιήξσο δηεπθξηληζηεί. 

 ε φ,ηη αθνξά ηα Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα είλαη γεγνλφο φηη δεζκεπηηθέο 

δειψζεηο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ δελ κπνξεί λα δνζνχλ παξά κφλν κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο, νπφηε θαη θαιχπηνληαη νη Κίλδπλνη ηεο 

Πεξηφδνπ Καηαζθεπήο θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο, νπφηε θαιχπηνληαη 

νη Κίλδπλνη ηεο Πεξηφδνπ Λεηηνπξγίαο. Τπάξρεη θίλδπλνο, νξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο 

θαιχςεηο λα κελ δηαηίζεληαη ζηελ ηξέρνπζα αγνξά θαηά ηελ έλαξμε ησλ δχν απηψλ 

πεξηφδσλ. 

 Ο θίλδπλνο Δζφδσλ, γηα Παξαρσξήζεηο Μεγάισλ Έξγσλ Τπνδνκήο πνπ πξέπεη 

λα θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ θαη ησλ Υξεκαηνδνηψλ ηνπ θαη ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

 Οη θίλδπλνη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηα επηηφθηα δελ κπνξεί λα αγλνεζνχλ. 

πλήζσο ελζσκαηψλεηαη πξνιεπηηθά έλα Γάλεην Αλακνλήο ζην Υξεκαηνδνηηθφ 

ρέδην. 

 Γεγνλφηα Αλσηέξαο Βηαο θαη νη εμ‟ απηψλ θίλδπλνη πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη 

απφ ην Γεκφζην εθφζνλ ν Παξαρσξεζηνχρνο δελ κπνξεί λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο 

θαιχςεηο. Μεηαβνιέο λνκνζεζίαο ή δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο, εθφζνλ αλαηξέπνπλ 

άκεζα ή έκκεζα θαη θαηά ηξφπν δηαξθή ηελ φιε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηνπ Έξγνπ, 
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πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζαλ απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ζπλζεθψλ (άξζξα 288 & 388 ηνπ 

Α.Κ. θαη Νφκνο 2052/92) θαη λα ζεξαπεχνληαη απφ ην Γεκφζην. 

 Ο θίλδπλνο αιιαγήο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν. 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ δηαηηεζίαο, νη δαλεηζηέο ζπλήζσο απαηηνχλ 

θάπνηα κνξθή λνκηθήο εμαζθάιηζεο, βαζηζκέλε ζε κηα δηαδηθαζία Γηεζλνχο 

Γηαηηεζίαο πνπ, άιισζηε, είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 9 παξ.4 ηνπ Ν. 

2052/92. 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ  

 
7.1 Πξνηάζεηο κέηξσλ πνιηηηθήο  

 
Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, είλαη πξνθαλέο φηη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε επξεία θαη επηηπρήο πινπνίεζε έξγσλ ΓΗΣ ζηελ Διιάδα, είλαη αλαγθαίν λα 

πξνρσξήζνπλ κηα ζεηξά απφ κέηξα θαη ελέξγεηεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κξάηνπο. 

Δθ΄ φζνλ ηα κέηξα απηά εθαξκνζηνχλ ζα νδεγήζνπλ ζηαδηαθά ζηε κεγαιχηεξε 

αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΓΗΣ κε απνηέιεζκα ηελ βεβαηφηεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ. 

Απφ φια ηα αλαγθαία κέηξα θάπνηα είλαη ηδηαίηεξεο αμίαο θαη πξέπεη λα 

εθαξκνζζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα κέηξα πνιηηηθήο, πνπ κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ θαηαιπηηθά θαη λα δηακνξθψζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ.  

Έηζη, ζπκπεξαζκαηηθά πξνηείλεηαη: 

α) Ζ ζεζκνζέηεζε ελόο θεληξηθνύ κεραληζκνύ ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζπκβάζεσλ ΓΗΣ γηα ηε δηεπθόιπλζε θαη ηε ζσζηή θαη επηηπρε εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνύ.  

Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο, ππνζηεξηδφκελνο απφ Υξεκαην-νηθνλνκηθφ, Ννκηθφ θαη 

Σερληθφ χκβνπιν, ζα επεμεξγάδεηαη ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηάδνληαη 

θαη ζα θαζνδεγεί θαη ππνβνεζεί φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απνθαζίδνπλ λα πινπνηήζνπλ έξγα θαη ππεξεζίεο κε 

ΓΗΣ. 
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Σα πξψηα έξγα πνπ ζα επηιεγνχλ γηα λα πινπνηεζνχλ κε ΓΗΣ, ζα πξέπεη 

νπζηαζηηθά λα πξνεηνηκαζηνχλ απφ ηνλ κεραληζκφ απηφλ. ηαδηαθά, κεηά απφ ηελ 

αλάζεζε, εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία θάπνησλ έξγσλ κε επηηπρία, ζα κπνξνχζε λα 

απνθεληξσζεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κεραληζκνχ απηνχ, εθ΄ φζνλ πξνθχςεη φηη 

έρεη δηαρπζεί ηθαλνπνηεηηθά ε ζρεηηθή εκπεηξία.  

β) Ζ ςήθηζε ελόο πιεξέζηεξνπ, επαξθέζηεξνπ θαη πην ζύγρξνλνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ πνπ λα επηηξέπεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ.  

Πξνο ηνχην πξνηείλεηαη λα μεθηλήζεη άκεζα ε εθπφλεζε αμηφπηζηνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο απφ Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ, ππνζηεξηδφκελε 

απφ εμεηδηθεπκέλν λνκηθφ ζχκβνπιν (Γξαθείν), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξναλαθεξφκελν 

κεραληζκφ ππνζηήξημεο ησλ ΓΗΣ.  

γ) Ζ άκεζε πξνώζεζε σξίκσλ πξνο πινπνίεζε κηθξνύ αξηζκνύ έξγσλ κε ΓΗΣ. 

Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηα δχν πξψηα κέηξα, αιιά παξάιιεια είλαη θαη 

εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ΓΗΣ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε ή κπνξνχλ ακέζσο λα μεθηλήζνπλ. Θα ππνγξακκηζηεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

πξνζήισζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, ε απφθηεζε εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα, ζα είλαη 

πνιχηηκε γηα ηελ πνξεία πξνο ηνλ ζηφρν ζην κέιινλ θαη παξάιιεια ζα ελεξγνπνηεζεί 

ζηαδηαθά ε αγνξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Απφ κία θαη αξρήλ έξεπλα ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηα 

Γεκφζηα Έξγα πξνέθπςε έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο παξφκνησλ έξγσλ. Σα έξγα απηά 

κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ σο έρνπλ, εθφζνλ ππνζηεξηρζνχλ κε απνθαζηζηηθφηεηα ζε 

νξηζκέλα ζεκεία, φπνπ είλαη αλακελφκελν λα αληηκεησπίζνπλ λνκηθέο ή άιιεο 

δπζθνιίεο.  
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Ζ πξφηαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ φζνλ αθνξά ηα σο άλσ 

αλαθεξφκελα έξγα πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ζε πξψηε θάζε ησλ εμήο έμε (6) έξγσλ  

- Ννζνθνκείν Κέξθπξαο θαη Καηεξίλεο (δχν έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο)  

- Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη Αθαδεκία ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε. (δχν έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο ηέγαζεο)  

- Μαξίλα ηεο Μπθφλνπ (έλα έξγν ζην ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ)  

- Γεχηεξν Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο Απνξξηκκάησλ ζηελ Αζήλα (έλα 

έξγν ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο)  

δ) Ζ Υαξηνγξάθεζε ησλ έξγσλ πνπ κπνξνύλ λα εθηειεζζνύλ κε ηηο αλσηέξσ 

κεζόδνπο θαη ηεο πξνηεξαηόηεηαο θαζελόο από απηά  

Λφγσ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

δπλαηφηεηαο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο λα εθηειεζηεί έλα έξγν κε απηνρξεκαηνδφηεζε, ζα 

πξέπεη αθ‟ ελφο λα θαζνξηζηνχλ νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα πξνο 

αλάπηπμε έξγα, αθ‟ εηέξνπ δε λα ππάξμεη ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο κηα 

ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε πξψησλ έξγσλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή, 

ζεζκηθή θαη ηερληθή σξηκφηεηα, γηα λα κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ πξνο πινπνίεζε κε 

απηνρξεκαηνδφηεζε, ζε θάζε θιάδν θαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ελψ ζα πξνηάζζεηαη ε 

πξνψζεζε έξγσλ πνπ είλαη βηψζηκα θαη ηα νπνία ζα πξνζειθχζνπλ παξάιιεια ην 

ελδηαθέξνλ ηεο αγνξάο. 

ε) Γεκόζηα δηαβνύιεπζε 

Δπί πιένλ ησλ αλσηέξσ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ππάξμεη ζρεηηθή «δηαδηθαζία 

δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο» γηα ην ζεζκφ ησλ ΓΗΣ ζηελ νπνία ζα πξνζθιεζνχλ φινη νη 

δπλεηηθά εκπιεθφκελνη/ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη ην απνηέιεζκα ηεο νπνία ζα ιεθζεί 
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ππφςε σο αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζην δήηεκα απηφ γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ 

ζεζκνχ.  

Ζ δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πξνηείλεηαη λα νξγαλσζεί ζε δχν θάζεηο:  

Α’ Φάζε:  

- Ζιεθηξνληθή θαη έληππε δεκνζίεπζε εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ελεκέξσζε, πνπ 

ζα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

αληηθείκελν, ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηνπ ζεζκνχ ΓΗΣ, απηά πνπ πξέπεη 

λα επηιπζνχλ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ αληηκεησπίδεη ε Κπβέξλεζε.  

- Καηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε (ηεξάξρεζε) ησλ απαληήζεσλ.  

- πλάληεζε ελεκέξσζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Α‟ 

Φάζεο πνπ ζα θσδηθνπνηεζνχλ ζε επίπεδν κέηξσλ πνιηηηθήο θαη θαηεπζχλζεσλ 

λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο.  

Β’ Φάζε:  

- Καηάξηηζε πιεξέζηεξνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη ζρνιηαζκφο απφ θνξείο, 

εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο θαη επηρεηξήζεηο.  

- Γηακφξθσζε ηειηθνχ ζρεδίνπ απφ Τπ.Οη.Ο.  

- Γηππνπξγηθή ζπλεξγαζία επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλεηαη λα 

ιεθζνχλ απφ ηελ Κπβέξλεζε.  

ζη) Δπξεία ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο  

Παξάιιεια κε ηηο δηαδηθαζίεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο είλαη ζεκαληηθό λα 

πξνσζεζεί θαη κία επξεία ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο, γηα ην αληηθείκελν, ηηο 

κεζόδνπο θαη ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ πκβάζεσλ ΓΗΣ γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν, 

ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε απνδνρή ηνπ ζεζκνύ  
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7.2 Πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ ζηελ Διιάδα 

 
Πξφζθαηα ε Price House Coopers δεκνζίεπζε κηα κειέηε ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ 

αλάπηπμε ησλ ΓΗΣ ζε κηα Νέα Δπξψπε». Ζ κειέηε απηή κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη φηη ε 

πξνζέγγηζε ησλ ΓΗΣ πξέπεη λα είλαη κηα ζπλεηδεηή επηινγή θαη ησλ δχν θνξέσλ 

(Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ) θαη φρη κηα ιχζε αλάγθεο ιφγσ έιιεηςεο δεκνζίνπ θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα γίλεηαη κηα εμ‟ αξρήο αμηνιφγεζε θφζηνπο θαη σθειεηψλ αλά θνξέα. 

χκθσλα κε ηε κειέηε, ε ΓΗΣ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζσζηά, δειαδή πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ φιεο νη πηζαλέο δνκέο ΓΗΣ πνπ ππάξρνπλ θαη λα επηιεγεί ε θαηάιιειε θαηά 

πεξίπησζε έξγνπ. Ζ ίδηα δνκή πνπ πέηπρε ζε έλα έξγν κπνξεί λα απνηχρεη ζε θάπνην 

άιιν. Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ (ηδηψηε ζπλεξγάηε), αλ είλαη δπλαηφ πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε πιήξε γλψζε ηεο επηρείξεζεο, θη φρη απιά λα επηιέγεηαη ν πιεηνδφηεο. 

Βάζεη εκπεηξηψλ απφ επξσπατθέο ή κε ρψξεο πνπ έρνπλ εηζάγεη επηηπρψο ηελ 

πξαθηηθή ΓΗΣ ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ππνδνκήο κεηαθνξψλ, γεληθά 

πξναπαηηνχληαη: 

 Απφιπηε πνιηηηθή δέζκεπζε απφ πιεπξάο Κπβεξλήζεσο 

 Γεκηνπξγία θέληξνπ πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ΓΗΣ, ην 

νπνίν λα θαζνδεγεί θαη λα βνεζά κε ηηο γλψζεηο ηνπ ηφζν ηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ην 

δεκφζην θνξέα κε ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο ησλ έξγσλ παξαρψξεζεο. 

 σζηή αμηνιφγεζε θφζηνπο θαη σθειεηψλ αλά θνξέα 

 Οξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ αλά πεξίπησζε 

 Καηάξηζε ηνπ αξκφδηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, 

πνπ ζα θέξνπλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ 
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 Γεκηνπξγία πηινηηθψλ εθαξκνγψλ, ψζηε λα ππάξρεη ε επρέξεηα ηεο κάζεζεο απφ 

ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο 

 Γηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ, απνλνκήο 

ζχκβαζεο, δηθαηψκαηα ζπκβαιινκέλσλ θιπ. 

 χληαμε ελφο Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΗΣ 

 

7.3 Κξηηηθή πεξί ΓΗΣ 

 
Οη ΓΗΣ απνηεινχλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

ηδίσο φηαλ εθιείπνπ νη δεκφζηνη πφξνη. Μπνξεί κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΗΣ ην θξάηνο λα 

εμνηθνλνκήζεη πξφζθαηξα πφξνπο θαη λα ηνπο δηαζέζεη ζε άιιεο πην επείγνπζεο δξάζεηο, 

ζε παξαγσγηθφηεξεο επελδχζεηο, ζε θνηλσληθέο πνιηηηθέο ή ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ.Με 

απηήλ ηελ έλλνηα ν ζεζκφο θπζηθά θαη δελ είλαη ε θαηαζηξνθή. 

Πξέπεη φκσο: 

 λα ζπλεθηηκεζνχλ ζσζηά πιήζνο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ θαη παξελεξγεηψλ, πνπ 

ζπλήζσο απνθξχπηνληαη ή ππνβαζκίδνληαη 

 λα ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο θαη 

 λα θξηζνχλ ηα πάληα απφ ηε ζθνπηά ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο. 

Ζ ηάζε γεληθεπκέλεο παξαρψξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ κέρξη ρζεο αζθνχζε ην δεκφζην δελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηή. ρη κφλν 

γηαηί ζπλήζσο απηέο αθνξνχλ ηνκείο θνηλσληθνχο θαη εζληθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο 
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αιιά θαη γηαηί ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηέηνηεο παξαρσξήζεηο καο δείρλνπλ πσο 

γίλνληαη ηειηθά ζε βάξνο ηνπ πνιίε, ελίνηε δε ζε βάξνο θαη ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Οη ΓΗΣ δε γίλνληαη «αδαπάλσο». Άιισζηε νκνινγείηαη πσο ε ηδησηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη πην αθξηβή απφ ηε δεκφζηα. Ο ηδηψηεο πνπ ρξεκαηνδνηεί έλα έξγν 

δελ είλαη «εζληθφο επεξγέηεο». Θα εηζπξάμεη ην θφζηνο ηνπ θαη κάιηζηα πνιιαπιάζην 

αξγά ή γξήγνξα, είηε απφ ην θξάηνο είηε απφ ηνλ πνιίηε. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην 

δεκφζην ρξένο ζα απμεζεί έηζη θη αιιηψο θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα 

εηεξνρξνληζηεί. 

Δίλαη δε ακθίβνιν αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ε Eurostat γηα λα κελ 

ππνινγίδνληαη ζην δεκφζην ρξένο νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ην Κξάηνο κέζσ 

ΓΗΣ γηαηί πνιχ δχζθνια ν ηδηψηεο αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ θίλδπλν 

δηαζεζηκφηεηαο ή δήηεζεο (βιέπε πάηα, Γέθπξα). ηε δεχηεξε πεξίπησζε επηβαξχλεηαη 

πξφζζεηα ν πνιίηεο, πξάγκα πνπ ζεσξνχκε αδχλαην, κε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ, αιιά θαη αληηαλαπηπμηαθφ. Με απηή ηε ζπιινγηζηηθή δε ζπκθσλνχκε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απφ ηνπο ζηαζψηεο 

ηνπ ζεζκνχ. Αλ ζπγθξίλνπκε ηα νθέιε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα, φπσο ηα 

παξνπζηάδνπλ, είλαη ζαλ ν κφλνο θεξδηζκέλνο λα είλαη ην δεκφζην. 

Ο λένο ζεζκφο απαηηεί πιήζνο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη αξθεηά ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο πνπ θάζε άιιν παξά πείζνπλ γηα ηε ιεγφκελε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη 

θφζηνπο. Ζ πξφβιεςε δε πσο, αθφκα θη αλ ζεζκνζεηεζνχλ νη ΓΗΣ, ζα ππάξρεη αλάγθε 

εηδηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε πνιιέο άιιεο ζπκβάζεηο Παξαρψξεζεο πείζεη πσο 

θάζε άιιν παξά απινχζηεξε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπο. Οη ΓΗΣ φκσο θπξίσο απαηηνχλ 

άιινπ επηπέδνπ δεκφζηα δηνίθεζε, ελψ ζήκεξα καο έρνπλ νδεγήζεη λα κελ έρνπκε νχηε 
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δεκφζηα νχηε δηνίθεζε. Έηζη ην πηζαλφηεξν είλαη λα νδεγνχκαζηε ζε πιήξε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο ζην «βσκφ» ηνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ΓΗΣ, δεαιαδή ζε πιήξε εθπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, πξάγκα πνπ καο έβξηζθε θαη καο βξίζθεη ηειείσο αληίζεηνπο. 
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Μέξνο Β‟ 

 
ε απηφ ην κέξνο ζα γίλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα έξγα 

ΓΗΣ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα, ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξίνπ. 

 χκβνιν ηεο Διιάδαο ηνπ 21νπ αηψλα, ε Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ, έκπλεπζε ηνπ 

Μεζνινγγίηε Πξσζππνπξγνχ Υαξίιανπ Σξηθνχπε, ηνπ νπνίνπ θαη ην φλνκα θέξεη, 

ηζηνξηθφο πφζνο γελεψλ θαη γελεψλ Διιήλσλ, απφ ηηο 12 Απγνχζηνπ 2004 εμππεξεηεί 

θαζεκεξηλά ρηιηάδεο πεξαζηηθνχο θαη ληφπηνπο ηαμηδηψηεο, κε ην ζπληνκψηεξν θαη 

αζθαιέζηεξν ηξφπν, πξνζθέξνληαο θαη πνιχ ζπκθεξφηεξεο ιχζεηο γηα φζνπο θάλνπλ 

ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ. 

 

1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 
 1.1 Γέθπξα Α.Δ. 

 
Ζ εηαηξεία ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. ζπζηάζεθε ην 1995 απφ ηε γαιιηθή VINCI θαη έμη 

ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο,κε έδξα ην Υαιάλδξη Αηηηθήο θαη κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηε ζχλαςε κε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηελ πινπνίεζε ηεο χκβαζεο 

Παξαρψξεζεο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ. Χο Παξαρσξεζηνχρνο, ε ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. 

έρεη ηελ επζχλε ηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο, ρξεκαηνδφηεζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γέθπξαο ζηε δηάξθεηα ησλ 42 εηψλ ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο δεζκεχζεηο ηεο, έρεη ππνγξάςεη κέρξη ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 50 ζπκβάζεηο, ζηηο 
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νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο κε ηελ Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία 

θαζψο θαη νη πνιπάξηζκεο αλαιπηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο Γαλεηζηέο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ν Παξαρσξεζηνχρνο εμαζθάιηζε ηελ 

εχξπζκε δηαρείξηζε φινπ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ 

θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ.Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2004, 

νπφηε θαη έιεμε ε θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

παξαρψξεζεο, ε ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

(κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο), γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ θαη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο βειηηψζεηο, ψζηε ην έξγν λα βξίζθεηαη πάληα ζηε πξσηνπνξεία ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ.θνπφο ηεο είλαη κέζα απν ηελ ζπκβαηηθά ρξεζηή δηαρείξηζε 

ηνπ έξγνπ, ε θνηλσληθή αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Γηα απηφ ην ιφγν ε Γέθπξα έρεη αλαπηχμεη θαη πξνηίζεηαη ζην κέιινλ λα 

αλαπηχμεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εκπνξηθή, θνηλσληθή θαη ρνξεγηθή ζηξαηεγηθή ηεο.  

Οη κέηνρνη ηεο ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. είλαη: 

VINCI CONCESSIONS                                             54,00%  

ΑΚΣΧΡ ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ Α.Δ.                                20,70% 

J & P - ΑΒΑΞ Α.Δ.                                                     11,41% 

ΑΘΖΝΑ Α.Δ.                                                                7,89% 

ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ Α.Σ.Δ.                                               6,00% 

  

χλνιν                                                                       100,00% 
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 1.2 Γέθπξα Λεηηνπξγία 

 
H ΓΔΦΤΡΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. είλαη ε εηαηξεία ιεηηνπξγίαο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-

Αληηξξίνπ ζην πιαίζην κηαο  ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηελ ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., ηελ 

παξαρσξεζηνχρν εηαηξεία.  

Ζ ΓΔΦΤΡΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηνδίσλ, ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηε ζπλήζε ζπληήξεζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ. 

Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο ΓΔΦΤΡΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. είλαη νη ίδηεο εηαηξείεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. κε ηα ίδηα αθξηβψο πνζνζηά. 

 

 1.3  Μέηνρνη 
 
Α) Ζ VINCI CONCESSIONS, εηαηξεία 100% ζπγαηξηθή ηεο VINCI πνπ εδξεχεη 

ζην Rueil ηεο Γαιιίαο θαη  θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο θαη ζπλαθείο 

ππεξεζίεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη 

έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε VINCI θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξαρψξεζεο έξγσλ ππνδνκήο, ζηάζκεπζεο, αεξνδξνκίσλ, ζηαδίσλ θ.ι.π (κέζσ ηεο 

VINCI CONCESSIONS) θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ ηνκέα ηεο νδνπνηίαο 

θαη ηεο ειεθηξνκεραληθήο. 

Β) Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΣΔΒ Α.Δ. (ΔΛΣΔΒ) είλαη κηα εηαηξεία 

ζπκκεηνρψλ κε επελδχζεηο καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ζε ηέζζεξηο ζηξαηεγηθνχο 

ηνκείο: Καηαζθεπή, Παξαρσξήζεηο, Δλέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ΑΠΔ) & 

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε Αθηλήησλ. Ζ Καηαζθεπή ππήξμε ηζηνξηθά ν θχξηνο ηνκέαο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ κε ηνλ νπνίν φιεο νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ζπλέξγηεο. Δπηπιένλ, ε ΔΛΣΔΒ έρεη κεηνςεθηθέο ζπκκεηνρέο 
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ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο κεζν-βξαρππξφζεζκνπ επελδπηηθνχ νξίδνληα, πνπ παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε αλάπηπμε θαη απνηεινχλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηνπο 

κεηφρνπο. ήκεξα νη ηνκείο απηνί είλαη ην Καδίλν θαη ηα Μεηαιιεία. 

Γ) Ζ J&P – ΑΒΑΞ Α.Δ.,  ε νπνία δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ, θαηέρνληαο εξγνιεπηηθά πηπρία 7εο, 6εο θαη 4εο θαηεγνξίαο, 

θαζψο επίζεο θαη έλα ηζρπξφ ραξηνθπιάθην ζπκκεηνρψλ ζε έξγα παξαρσξήζεσλ θαη 

εηαηξίεο κε ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην real estate, νη πξνθαηαζθεπέο θαη 

ε εμεηδηθεπκέλε πχιε δεκνπξαζηψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ b2bconstruct. 

Γ) Ζ εηαηξεία ΑΘΖΝΑ Α.Δ., ε νπνία έρεη κία δπλακηθή παξνπζία ζηελ εγρψξηα 

θαη δηεζλή αγνξά ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 

αλέξρεηαη ζε πνζφ κεγαιχηεξν ησλ 5 δίο Eπξψ. Απηή ε επαγγεικαηηθή παξνπζία έρεη 

επηηξέςεη ζηελ εηαηξεία λα απνθηήζεη επξχ θάζκα εκπεηξηψλ θαη επηδεμηνηήησλ θαη 

άξηζηε θήκε δηεζλψο θαη παξάιιεια ηεο έρεη επηηξέςεη λα ζπζζσξεχζεη πνιχ ηθαλά θαη 

αμηφπηζηα ζηειέρε θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πινχζην πειαηνιφγην ζηνλ εγρψξην θαη 

δηεζλή ρψξν.  

Δ) Ζ εηαηξεία ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ Α.Δ., ε νπνία έρεη αληηθείκελν ηελ αλάιεςε θαη 

εθηέιεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ φπσο 

νηθνδνκηθψλ,γεθπξνπνηίαο, νδνπνηίαο, πδξαπιηθψλ, αξδεπηηθψλ, κεραλνινγηθψλ, 

ζηδεξνδξνκηθψλ, κεραλνινγηθψλ θιπ. Ζ εηαηξεία αθφκε ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμίεο 

έξγσλ καδί κε άιιεο εηαηξίεο. 

 

http://www.b2bconstruct.gr/
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2.  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ 

ΘΔΜΑΣΑ 

 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, κε ηε ζπλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 800 

εθαηνκκχξηα επξψ.  

Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε  απφ ηηο παξαθάησ πεγέο:  

10% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο σο Μεηνρηθφ θεθάιαην  

45% Υξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ Γεκνζίνπ  

45% Γάλεην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, κε ηελ εγγχεζε νκίινπ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο. 

 

 2.1  Ννκηθφ Πιαίζην 

 
Ζ παξαρσξεζηνχρνο εηαηξεία ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. δηαδξακάηηζε θεληξηθφ ξφιν ζην 

λνκηθφ πιαίζην ηεο παξαρψξεζεο θαη είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο 50 θαη παξαπάλσ ζπκβάζεηο πνπ ππεγξάθεζαλ.  

Οη ζπκβάζεηο απηέο πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηα βαζηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε 

κειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-

Αληηξξίνπ. Πεξηγξάθνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε ζπληειεζηή, θαζψο 

θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ν έλαο έλαληη ηνπ άιινπ. Δπίζεο, πεξηγξάθνπλ 

ηελ αθξηβή δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ζε πεξίπησζε παξέθθιηζεο απφ ηα 

βαζηθά δεδνκέλα.  
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Οη θπξηφηεξεο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν Παξαρσξεζηνχρνο είλαη νη 

εμήο: 

Με ην Γεκόζην 

χκβαζε Παξαρψξεζεο 

Σξηκεξήο πκθσλία 

χκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο 

Με ηνύο Γαλεηζηέο 

Κχξηα χκβαζε Γαλείνπ ηεο ΔΣΔπ 

χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έθδνζε Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ απν ηηο   

Δκπνξηθέο Σξάπεδεο 

πκθσλεηηθφ Κνηλψλ ξσλ 

Με ηελ Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία 

χκβαζε Μειέηεο θαη Καηαζθεπήο 

Με ηνλ Διεγθηή Μειέηεο & Δπηβιέπνληα Μεραληθό 

χκβαζε Διεγθηή Μειέηεο 

χκβαζε Δπηβιέπνληνο Μεραληθνχ 

Με ηελ Οηθνλνκηθή & Σερληθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ 

πκθσλεηηθφ γηα ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ 

πκθσλεηηθφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ 

Με ηελ εηαηξεία Γέθπξα Λεηηνπξγία 

χκβαζε Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο 
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 2.2 πκβάζεηο 

 
Α) πκβάζεηο ηνπ έξγνπ 

Ζ ζύκβαζε παξαρώξεζεο είλαη γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδόηεζε, 

ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ.  

 

πκβαιιφκελα κέξε: Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ.  

 

Σξηκεξήο ζπκθσλία 

πκβαιιφκελα κέξε: Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., Κνηλνπξαμία ΓΔΦΤΡΑ 

 

Δίλαη νη θχξηεο ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο ην Γεκφζην αλέζεζε ζηνλ 

Παξαρσξεζηνχρν-Καηαζθεπαζηή αλαινγηθά ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, 

ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ, παξέρνληάο ηνπ ην δηθαίσκα 

λα εηζπξάηηεη δηφδηα γηα κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη ζπκβάζεηο θπξψζεθαλ 

απφ ηε Βνπιή ζηηο 24 Απξηιίνπ 1996 (λφκνο 2395/96). Ζ δηάξθεηά ηνπο νξίδεηαη ζε 42 

ρξφληα απφ ηελ Ζκεξνκελία Θέζεο ζε Ηζρχ (24 Γεθεκβξίνπ 1997), αιιά πξνβιέπεηαη 

πξφσξε ιήμε ζε πεξίπησζε πξφσξεο επίηεπμεο ηεο ζπκθσλεζείζαο απφδνζεο ζηνχο  

κεηφρνπο. 

Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ, πνπ ππεγξάθε ηνλ 

Ηαλνπάξην 1996 θαη θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή λνκηθά πξφηππα, επέηξεςε ηελ 

άληιεζε πφξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη έλαλ φκηιν μέλσλ θπξίσο 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Ζ ππνγξαθή ηεο απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαρψξεζεο έξγσλ ππνδνκήο ζε ηδηψηεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 
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Ζ ύκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο 

πκβαιιφκελα κέξε: Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πεξηιάκβαλε επηρνξήγεζε απφ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην. Ζ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο ζπκβνιήο πεξηέγξαθε ιεπηνκεξψο ηηο νηθνλνκηθέο 

δεζκεχζεηο ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ, νη νπνίεο θάιππηαλ φιε ηελ 

7εηή πεξίνδν θαηαζθεπήο θαη ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ εμαξηηφηαλ απφ ηελ εθηέιεζε 

ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ απφ ηελ Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία. Ζ ζπλνιηθή 

δέζκεπζε αλήξρεην ζε 200 εθαη. επξψ, ζε ηηκέο Ηνπιίνπ 1993. 

 

Ζ ζύκβαζε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ 

πκβαιιφκελα κέξε: ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ, Κνηλνπξαμία Γέθπξα 

Σαπηφρξνλα κε ηε ζχλαςε ησλ δχν πξψησλ  ζπκβάζεσλ, ν Παξαρσξεζηνχρνο 

θαη ε Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία ππέγξαςαλ ζχκβαζε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο "κε 

ην θιεηδί ζην ρέξη", ε νπνία ελεθξίζε απφ ην Γεκφζην. 

χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, ε Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία φθεηιε  λα 

εθπνλήζεη ηε ιεπηνκεξή κειέηε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη λα νινθιεξψζεη ηελ 

θαηαζθεπή ην αξγφηεξν εληφο 7 εηψλ (κέρξη ηηο 24 Γεθεκβξίνπ 2004) απφ ηελ 

Ζκεξνκελία Θέζεο ζε Ηζρχ. Σν θαη' απνθνπή ηίκεκα πνπ έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζηελ 

Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία παξέκεηλε ακεηάβιεην θαη δελ επεξεάζζεθε απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ. Ζ ζχκβαζε θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηππηθέο 

δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν επζχλε ησλ 

κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο Γέθπξα, ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο 
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ππέξ ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ θαζψο θαη δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ. Ζ πεξίνδνο πνπ 

θάιππηε ε ζχκβαζε κειέηεο θαη θαηαζθεπήο νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ηελ 4ε 

Απγνχζηνπ 2006, δειαδή 2 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ρξφλνο πνπ 

ηζνδπλακεί κε ηελ δηεηή εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξφο ηνλ παξαρσξεζηνχρν θαη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

Ζ ύκβαζε Διεγθηή Μειέηεο 

πκβαιιφκελα κέξε: ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., Buckland & Taylor Ltd. 

Σν λνκηθφ πιαίζην πξνέβιεπε ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο πνπ εθπφλεζε ε 

Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία απφ αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν κεραληθφ πνπ 

ραίξεη ηεο απνδνρήο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ. 

Με ηε χκβαζε Διεγθηή Μειέηεο, ν Παξαρσξεζηνχρνο αλέζεζε ζηελ Buckland 

& Taylor ηελ έγθξηζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

Ζ ύκβαζε Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ 

πκβαιιφκελα κέξε: ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., FaberMaunsell Ltd. 

Έλαο δεχηεξνο αλεμάξηεηνο εμεηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο κεραληθφο, ν νπνίνο 

ραίξεη ηεο απνδνρήο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ, επέβιεπε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχζε ε 

Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία. 

Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο φθεηιε λα θξίλεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία θαη λα ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο. Δηδηθφηεξα, έπξεπε 

λα ειέγρεη εάλ νη εξγαζίεο ζην εξγνηάμην ήηαλ ζχκθσλεο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 
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πνπ είρε εγθξίλεη ν Διεγθηήο Μειέηεο θαη εάλ πιεξνχζαλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πηζηνπνηνχζε επίζεο ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηεο Γέθπξαο. Δπηπιένλ, ν Παξαρσξεζηνχρνο είρε επηθνξηίζεη ηνλ 

Δπηβιέπνληα Μεραληθφ κε ηελ έθδνζε κεληαίσλ πηζηνπνηεηηθψλ πιεξσκήο, φπνπ 

αλαθέξνληαλ ιεπηνκεξψο ηα νξφζεκα πνπ είραλ επηηεπρζεί απφ ηελ Καηαζθεπάζηξηα 

Κνηλνπξαμία. Οη πιεξσκέο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ πξνο ηελ Καηαζθεπάζηξηα 

Κνηλνπξαμία δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο γίλνληαλ κε βάζε ηα πηζηνπνηεηηθά 

απηά. Οη δχν άλσ ζπκβάζεηο επεθηάζεζαλ κε θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ ψζηε λα 

θαιχςνπλ θαη ηε πεξίνδν ηεο δνκηθήο ζπληήξεζεο, ε νπνία ιήγεη ην 2010. 

 

πκθσλεηηθό γηα ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ θαη 

πκθσλεηηθό γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ 

πκβαιιφκελα κέξε: Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., ηα 3 κέιε ηεο Σερληθήο 

Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηα 3 κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Δκπεηξνγλσκφλσλ.          

Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο πξνέβιεπαλ κηα 

δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ ζχκθσλε κε ηα δηεζλή πξφηππα, κε δηαηηεζία απφ δχν 

ηξηκειείο επηηξνπέο. Οη επηηξνπέο απηέο είραλ ηελ εμνπζία λα επηιχνπλ γξήγνξα ηηο 

ελδερφκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ελψ θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο είρε απνδερζεί φηη θάζε νκφθσλε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη νξηζηηθή θαη 

δεζκεπηηθή κε άκεζε ηζρχ. Ζ ζεηεία ησλ σο άλσ επηηξνπψλ νινθιεξψζεθε κε επηηπρία 

ηελ 4ε Απγνχζηνπ 2006, δειαδή 2 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Σα 
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ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθψλεζαλ λα παξαηαζεί ε ζεηεία ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο 

Δκπεηξνγλσκφλσλ, κέρξη ην 2010. 

 

Β) Υξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο 

Ζ θύξηα ύκβαζε Γαλείνπ ηεο ΔΣΔπ 

πκβαιιφκελα κέξε: ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

Ζ θχξηα ζχκβαζε δαλείνπ ηεο ΔΣΔπ είλαη ε βαζηθή δαλεηνδνηηθή ζπκθσλία 

βάζεη ηεο νπνίαο ε ΔΣΔπ ρνξήγεζε ζηνλ Παξαρσξεζηνχρν δάλεην χςνπο 370 εθαη. επξψ 

κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 

Σν δάλεην εθηακηεχζεθε θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο αλάινγα κε ηηο 

ρξεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ θαη ζα απνπιεξσζεί πιήξσο ην αξγφηεξν 25 

ρξφληα κεηά ηελ ηειεπηαία εθηακίεπζε. Πξνυπφζεζε γηα ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηνπ 

δαλείνπ ηεο ΔΣΔπ ήηαλ ε έγθξηζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ 

απφ ηνλ Διεγθηή Μειέηεο. 

Κάζε αλάιεςε ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο εμαζθαιηδφηαλ κε 

πξνεγνχκελε έθδνζε ηξαπεδηθψλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππέξ ηεο ΔΣΔπ. Σν 2006 ε 

εηαηξεία ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. κεηέηξεςε έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ δαλείνπ (100 εθαηνκκχξηα 

επξψ) ζε ζηαζεξφ επηηφθην, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ αληηζηάζκηζε 

ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. 
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ύκβαζε Υξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ έθδνζε Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

πκβαιιφκελα κέξε: ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., φκηινο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ. 

Ζ ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ είρε σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν λα εγγπεζεί ηηο αλαιήςεηο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ απφ ην δάλεην ηεο 

ΔΣΔπ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ήηαλ απιψο εμαζθαιίζεηο, αιιά ήηαλ δπλαηφ λα δεηεζεί 

ε θαηάπησζή ηνπο ζε πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλεο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Παξαρσξεζηνχρνπ βάζεη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπκβάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ΔΣΔπ 

δεηνχζε ηελ θαηάπησζή ηνπο, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζα ππεηζέξρνλην ζε φια ηα 

δηθαηψκαηα ησλ Γαλεηζηψλ έλαληη ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

έιεμαλ ηελ 4ε Απγνχζηνπ 2004, εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηε Γέθπξα 

Ρίνπ-Αληηξξίνπ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ζχκβαζε παξνρήο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνέβιεπε 

επίζεο ηε δπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο κεηξεηψλ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζηνλ 

Παξαρσξεζηνχρν. 

 

Σν ζπκθσλεηηθό θνηλώλ όξσλ 

πκβαιιφκελα κέξε: ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ., Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, φκηινο 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ. 

Σν ζπκθσλεηηθφ θνηλψλ φξσλ απνηεινχζε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηελ θχξηα 

ζχκβαζε δαλείνπ ηεο ΔΣΔπ θαη ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έθδνζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
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Παξέζεηε ιεπηνκεξψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ έλαληη ησλ 

Γαλεηζηψλ θαη φξηδε ηνπο ιφγνπο θαηαγγειίαο ζε βάξνο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ, νη 

νπνίνη ήηαλ δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε απαίηεζε άκεζεο απνπιεξσκήο ηεο νθεηιήο πξνο 

ηνπο Γαλεηζηέο. 

 

 2.3 πληειεζηέο 

 

 
                                                                      Δηθόλα 6 

 

Α) Διιεληθφ Γεκφζην 

Σν Έξγν είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ) πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ο 

Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ππέγξαςε καδί κε ηνλ 

Παξαρσξεζηνχρν ηελ πξψηε παξαρψξεζε έξγνπ ππνδνκήο ζε ηδηψηε ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή ηζηνξία. Σν Διιεληθφ Γεκφζην αλέζεζε ζηνλ Παξαρσξεζηνχρν ηε κειέηε, 

θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη 

ζε αληάιιαγκα ηνπ εθρσξήζεθε ην δηθαίσκα ηεο είζπξαμεο δηνδίσλ γηα κηα 
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πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ ΔΤΓΔ / Δ.ΡΑ. 

παξαθνινπζεί ην έξγν ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Δπεηδή θξίζεθε φηη ην έξγν ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ επηιέμηκν γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα επξσπατθά 

δηαξζξσηηθά ηακεία. Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζην αίηεκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

έξγνπ απηνχ κέζσ ηεο Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Β) Δπηβιέπσλ Μεραληθφο 

H Buckland & Taylor Ltd. είλαη κειεηεηηθή εηαηξεία κε έδξα ην Βαλθνχβεξ ηνπ 

Καλαδά. Οξίζηεθε απφ ηνλ Παξαρσξεζηνχρν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ησλ Γαλεηζηψλ, σο αλεμάξηεηνο Διεγθηήο Μειέηεο ηνπ έξγνπ. Βαζηθφο ηνπ ξφινο ήηαλ 

ε έγθξηζε ηεο κειέηεο πνπ εθπφλεζε ε Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία, θαζψο θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. Σν επηηειείν ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Διεγθηή Μειέηεο 

πεξηειάκβαλε επίζεο ηελ ειιεληθή εηαηξεία DENCO θαη εηδηθνχο ακεξηθαληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ, φπσο νη Γξ. Peck θαη Γξ. Dobry ή νη Γξ. Seible θαη Γξ. Priestley, 

παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλνη ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο ηνπο (γεσηερληθέο, 

γεσδπλακηθέο θαη αληηζεηζκηθέο κειέηεο).  

H FaberMaunsell Limited νξίζηεθε απφ ηνλ Παξαρσξεζηνχρν, κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Γαλεηζηψλ, σο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο ηνπ έξγνπ. Ζ 

απνζηνιή ηνπ ήηαλ, αθελφο κελ λα εμαζθαιίζεη φηη ηα έξγα πνπ εθηεινχζε ε 

Καηαζθεπάζηξηα Κνηλνπξαμία αληαπνθξίλνληαλ πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

χκβαζεο Καηαζθεπήο, αθεηέξνπ δε λα ππνβάιιεη ηαθηηθέο εθζέζεηο πξνο ηνλ 

Παξαρσξεζηνχρν, ην Γεκφζην θαη ηνπο Γαλεηζηέο. 
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O Δπηβιέπσλ Μεραληθφο, ηνπ νπνίνπ ηα θεληξηθά γξαθεία βξίζθνληαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, δηαηεξεί γξάθεην ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

ειιεληθή εηαηξεία DENCO. 

Γ) Σξάπεδεο 

Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ηδξχζεθε ην 1958 κε ηε πλζήθε ηεο 

Ρψκεο σο ηξάπεδα καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε έδξα ην 

Λνπμεκβνχξγν. ηφρνο ηεο ΔΣΔπ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε, ηελ ηζφξξνπε 

αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Γηα λα είλαη επηιέμηκα γηα βνήζεηα απφ ηελ ΔΣΔπ, ηα έξγα πξέπεη λα είλαη 

βηψζηκα ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νηθνλνκηθφ, ηερληθφ, 

πεξηβαιινληηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ ηνκέα.  

Ζ ΔΣΔπ αμηνινγεί ελδειερψο θάζε επέλδπζε θαη ηελ παξαθνινπζεί κέρξη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. 

 

 2.4  Σηκέο θαη παθέηα 

 
Πίλαθαο 13: Σηκέο απιήο δηέιεπζεο γηα ην 2008 

Μοηοζικλέηες                            € 1.80 

Επιβαηικά ασηοκίνηηα  € 11.20 

Φορηηγά  

    2 άμνλεο € 17.30 

    3 άμνλεο  € 28.10 

    4+ άμνλεο  € 38.00 

Λεωθορεία 

    έσο θαη 20 ζέζεηο € 26.20 

    άλσ ησλ 20 έσο θαη 40 ζέζεηο € 36.90 

    άλσ ησλ 40 ζέζεσλ  € 56.50 
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Κάξηα 10 δηειεύζεσλ γηα ην 2008 

 
Ζ θάξηα απηή ζαο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε 10 δηειεχζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο.  

 

                                                                                   Πίλαθαο 14 

 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 15: Σηκέο θάξηαο aller-retour γηα ην 2008 

 
 

 

 

 

Ζ θάξηα Aller-Retour (δηέιεπζε κεη' επηζηξνθήο) απεπζχλεηαη ζηνπο 

πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο θαη ζε φζνπο κεηαθηλνχληαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. 

Με ηελ αγνξά ηεο θάξηαο Aller-Retour ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ 12,50 επξψ 

θαη ε δηαθνξά, εάλ ε επάλνδνο γίλεη κεηά ηηο 2 ψξεο, ζα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ 

επηζηξνθή ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Πίλαθαο 16: Σηκέο e-pass γηα 2008 

Ηζρχο           Κία εβδνκάδα  Έλαο κήλαο 

Επιβαηικά ασηοκίνηηα €63,50 €80.50 

Φορηηγά     

   2 άμνλεο €135.00 €147.00 

   3 άμνλεο  €225.00 €247.00 

   4+ άμνλεο €313.00  €343.00 

0- 2 ψξεο € 12,50      δει.  €   6,25/δηέιεπζε  

2-4 ψξεο € 16,50 δει.  €   8,25/δηέιεπζε  

4-5 ψξεο € 20,00 δει.  € 10.00/δηέιεπζε  

>5 σξψλ € 22,40  δει.  € 11.20/δηέιεπζε  

Διελεύζεις ανά μήνα  Τιμή ανά διέλεσζη 

1 - 10 € 10 
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To e-pass απεπζχλεηαη ζηνπο θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο. Με ην e-pass πεξλάηε πην 

γξήγνξα απφ ηα δηφδηα θαη έηζη θεξδίδεηε ρξφλν θαη ρξήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 20 € 6 

21 θαη άλσ € 4 
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3. Ζ ΓΔΦΤΡΑ 

 
 3.1 Έλα Μεγάιν ξακα 

 
Έρνπλ πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ ρξφληα απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηφηε 

Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Υαξίιανο Σξηθνχπεο, νξακαηίζζεθε ηε γεθχξσζε ησλ 

ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ πνπ ρσξίδνπλ ην Ρίν απφ ην Αληίξξην.  

Σν 2004, ην κεγαιφπλνν απηφ φξακα έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ 

απνηειεί ην νξφζεκν ηεο Διιάδαο ηνπ 21νπ αηψλα, ελψ άιιαμε ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο. 

Μόληκε ζύλδεζε 

Ζ κφληκε ζχλδεζε κε ηε Γέθπξα εμαζθαιίδεη: 

 κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηέιεπζεο ζηα 5 ιεπηά (ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ 45 

ιεπηψλ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο Γέθπξαο)  

 δηέιεπζε ζε πςεινχ επηπέδνπ άλεηεο ζπλζήθεο, θαη  

 ζπλερή ιεηηνπξγία, αλεμαξηήησο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

ήκεξα, ε γξακκή ησλ θέξπ κπνη επηηξέπεη ηε δηάζρηζε ηνπ πνξζκνχ, αιιά δελ 

κπνξεί πιένλ λα αληαπνθξηζεί ζηελ νινέλα θαη απμαλφκελε θπθινθνξία. 

ύλδεζε κε ηελ Δπξώπε 

Ζ Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξφκη δχν ζεκαληηθψλ νδψλ:  

- ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Παηξψλ – Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλδέεη ηηο ηξεηο 

κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ 

απηνθηλεηνδξφκσλ (ΠΑΘΔ) 

- ηνπ δπηηθνχ άμνλα Καιακάηαο – Παηξψλ – Ζγνπκελίηζαο. 
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Ζ Γέθπξα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο (θαη 

θαη΄επέθηαζε κε ηε Γπηηθή Δπξψπε) κέζσ ησλ ιηκαληψλ ηεο Πάηξαο θαη ηεο 

Ζγνπκελίηζαο. 

Μνριόο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

Απηφ πνπ εμαξρήο έκνηαδε βέβαην έρεη πιένλ γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλάπηπμε 

είλαη νξαηή ηφζν ζην πέξημ ηεο γέθπξαο ηνπίν, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Απφ ηηο δπηηθέο παξπθέο ηεο Πάηξαο κέρξη ηηο αλαηνιηθέο ηεο Ναππάθηνπ, 

νηθνδνκείηαη κία λέα κεγάιε πεξηθεξεηαθή κεηξφπνιε. 

Ζ Γέθπξα "Υαξίιανο Σξηθνχπεο" ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο πεξηθέξεηαο. εκαληηθφ ηεθκήξην απνηεινχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο 

πνπ δηεμήγε ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ.  

«Με βάζε κέζνδν, πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηαπεξηθεξεηαθά δεδνκέλα, ππνινγίζηεθε ν 

πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ έξγνπ θαη βξέζεθε φηη είλαη 1,88. Δπνκέλσο, κε βάζε ην ζπλνιηθφ 

επελδπηηθφ θφζηνο ηεο Γέθπξαο (800 εθαη. επξψ), εθηηκήζεθε φηη ε ζπλνιηθή επίδξαζε 

ηνπ έξγνπ ζε νιφθιεξε ηελ εζληθή νηθνλνκία αλήιζε πεξίπνπ ζε 1,5 δηζ. επξψ. Μεγάιν 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο (67%) παξακέλεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο.»  

Ζ ίδηα έξεπλα "...θαηέδεημε φηη ε Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ έξγν γηα ηε Γπηηθή Διιάδα θαη ηε ρψξα γεληθφηεξα, ηφζν απφ νηθνλνκηθή θαη 

αλαπηπμηαθή άπνςε, φζν θαη απφ θνηλσληθή...νη επηπηψζεηο ηνπ Έξγνπ κεηαβάιινπλ ηηο 

εηζνδεκαηηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ γχξσ πεξηνρψλ αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα απειεπζεξψλνληαη λέεο αλαπηπμηαθέο 

δπλάκεηο, νη νπνίεο κε θαηάιιεια κέηξα θαη πνιηηηθέο δίλνπλ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηηο 
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πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο...ε αλάιπζε ηεθκεξηψλεη ην γεγνλφο φηη ε Γέθπξα αλακέλεηαη 

λα παίμεη έλαλ πνιχ επξχηεξν αλαπηπμηαθφ ξφιν σο άμνλαο δηαζχλδεζεο ηεο ρψξαο κε 

ηνλ ππφινηπν επξσπατθφ ρψξν, αιιά θαη ηε Μεζφγεην θαη ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο"    

[ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΖ ΓΔΦΤΡΑ ΡΗΟΤ - ΑΝΣΗΡΡΗΟΤ - Παλεπηζηήκην Παηξψλ 2006] 

Παγθόζκην ζεκείν αλαθνξάο 

 Ζ Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ζε κήθνο θαισδησηή γέθπξα 

πνιιαπιψλ αλνηγκάησλ ζηνλ θφζκν, κε θπξίσο θαηάζηξσκα 2.252 κέηξσλ. Σα ζεκέιηά 

ηεο βξίζθνληαη ζε βάζνο ζαιάζζεο πνπ θηάλεη κέρξη θαη ηα 65 κέηξα. Σφζν απηφ φζν θαη 

ε δηάκεηξνο ησλ ζεκειίσλ πνπ αλέξρεηαη ζε 90 κέηξα απνηεινχλ παγθφζκηα ξεθφξ γηα 

γέθπξα. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο, ην θαιχηεξν ξεθφξ ηεο 

εληππσζηαθήο απηήο Γέθπξαο είλαη φηη θαηαζθεπάζηεθε «ρσξίο θαλέλα ζνβαξφ 

αηχρεκα, ρσξίο λα ρπζεί νχηε κηα ζηαγφλα αίκαηνο».  

Παξ' φια απηά, ε Γέθπξα έρεη κέρξη ζηηγκήο ηηκεζεί απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα κε 9 Γηεζλή Βξαβεία απφ ηα νπνία μερσξίδνπλ ηα εμήο: 

- Βξαβείν Δμέρνπζαο Γνκήο 2006 απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Γεθπξνπνηίαο & Γνκηθψλ 

\'Δξγσλ (IABSE) - Βξαβείν Δμερφλησλ Γνκηθψλ \'Δξγσλ 2006 ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο θπξνδέκαηνο (FIB) 

- Μέγα Βξαβείν Δμερφλησλ Δπηηεπγκάησλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (ASCE) 2005 [γηα πξψηε θνξά ζε 

Έξγν εθηφο Ζ.Π.Α.] 
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Αληηκεηώπηζε αληημννηήησλ 

Έλαο ζπάληνο ζπλδπαζκφο αληίμνσλ ζπλζεθψλ ζπλζέηεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο Γέθπξαο: 

Βάζνο ζάιαζζαο σο θαη 65 κέηξα 

Ππζκέλαο κεησκέλσλ αληνρψλ 

Έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πηζαλέο ηεθηνληθέο κεηαθηλήζεηο 

Δηδηθνί παγθνζκίνπ θχξνπο απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Διιάδα ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα 

ζρεδηάζνπλ απηφ ην πςειήο ηερλνινγίαο έξγν πνπ πεξηιακβάλεη ελίζρπζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ ππζκέλα (ζε βάζνο ζάιαζζαο  65 κέηξσλ), βάζξα δηακέηξνπ 90 κέηξσλ (ηα 

κεγαιχηεξα βάζξα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πνηέ γηα γέθπξα) θαζψο θαη πιήξσο 

αλαξηεκέλν θαηάζηξσκα κήθνπο 2.252 κέηξσλ (παγθφζκην ξεθφξ). 

ηεξεή θαη αζθαιήο 

Ζ Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα αληέρεη ζε πξφζθξνπζε 

δεμακελφπινηνπ 180.000 ηφλσλ, ζε ηαρχηεηα αλέκνπ 250 ρικ./ψξα θαη ζε ζεηζκφ 

κεγαιχηεξνπ ησλ 7 βαζκψλ ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ. 

Ζ Γέθπξα απνηειεί αλακθίβνια έλα απφ ηα αζθαιέζηεξα ζεκεία φπνπ κπνξεί λα 

βξεζεί θαλείο ζε πεξίπησζε ηζρπξνχ ζεηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ, αθνχ κπνξεί λα 

απνξξνθήζεη κεηαηφπηζε σο θαη 2 κέηξσλ κεηαμχ νπνησλδήπνηε βάζξσλ ηεο. 
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 3.2 ρεδίαζε & Καηαζθεπή 

 
Δηθόλα 7: Υξνλνινγηθόο πίλαθαο 

 

 

Γεσινγηθά ζηνηρεία 

Θεσξείηαη φηη νη ηεθηνληθέο θηλήζεηο, πνπ πξνθαινχλ ηελ ηξέρνπζα ζεκαληηθή 

ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, απνηεινχλ θαη ηελ αηηία ηεο απνκάθξπλζεο θαηά 

αξθεηά ρηιηνζηά θάζε ρξφλν, ηεο λφηηαο αθηήο, ζην Ρίν, απφ ηε βφξεηα αθηή, ζην 

Αληίξξην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ απφ 500.000 ρξφληα, ν Κνξηλζηαθφο Κφιπνο ήηαλ 

κάιινλ κηα θιεηζηή ζάιαζζα θαη ε Πεινπφλλεζνο ζπλδεφηαλ κε ηε ηεξεά Διιάδα κε 

δχν ηζζκνχο: ζηα αλαηνιηθά κε ηνλ ηζζκφ ηεο Κνξίλζνπ φπνπ έρεη δηαλνηρζεί ε γλψζηή 
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Γηψξπγα, θαη ζηα δπηηθά κε ηνλ ηζζκφ ηνπ Ρίνπ, φπνπ θαηαζθεπάζηεθε ε Γέθπξα Ρίνπ-

Αληηξξίνπ. 

Σν ηζηνξηθό ηνπ έξγνπ 

Σν 1880, ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο εμειέγε Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο. 

Γελλεκέλνο ζην Μεζνιφγγη, πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο (ζηνλ νπνίν 

αλήθεη θαη ην Αληίξξην), νξακαηίζηεθε ηελ έλσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ (βφξεηα αθηή ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ) κε ηελ Αραΐα, ζηελ Πεινπφλλεζν (λφηηα αθηή). ηηο 29 Μαξηίνπ 

1889, κίιεζε ζην Κνηλνβνχιην γηα ηελ αλάγθε γεθχξσζεο ηνπ ηελνχ Ρίνπ-Αληηξξίνπ. 

Χζηφζν, ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απηφ δελ ήηαλ ηερληθά εθηθηή κέρξη ηα ηέιε ηνπ 20νπ 

αηψλα. Έηζη, ρξεηάζηεθε ζρεδφλ έλαο αηψλαο κέρξη ην Διιεληθφ Γεκφζην λα απνθαζίζεη 

λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή κφληκεο δεχμεο. Ο δηαγσληζκφο ηνπ 1991 

θαη ηνπ Γεθεκβξίνπ 1993 νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή, ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1996, ηεο 

χκβαζεο Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. γηα ηε 

κειέηε, θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-

Αληηξξίνπ.  

πσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο παξαρψξεζεο, ε ζχκβαζε απηή δελ 

ηέζεθε ζε πιήξε ηζρχ κέρξη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

Υξεηάζηεθαλ δχν ρξφληα γηα λα ζπκθσλεζεί ε πξψηε ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ ππνδνκήο 

κε παξαρψξεζε ζε ηδηψηεο ζηελ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο θαη ε θχξηα ζχκβαζε 

δαλείνπ ππεγξάθε ζηηο 25 Ηνπιίνπ 1997, ελψ ην ηειηθφ ζπκθσλεηηθφ ρξεκαηνδφηεζεο 

ππεγξάθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1997. ηηο 19 Ηνπιίνπ 1998, ν θ. Κψζηαο εκίηεο, 

Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, ζεκειίσζε ην έξγν ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ παξνπζία 

ηνπ θ. Κσζηή ηεθαλφπνπινπ, Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Ληγφηεξν απφ επηά ρξφληα 
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αξγφηεξα, ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2004, ηελ παξακνλή ηεο έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηεο Αζήλαο, ν Τπνπξγφο ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θ. Γεψξγηνο νπθιηάο εγθαηλίαζε ηε 

Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ, ηέζζεξηο κήλεο λσξίηεξα απφ ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα. 

  Πεξίνδνο θαηαζθεπήο 

Ζ 7εηήο πεξίνδνο θαηαζθεπήο πεξηειάκβαλε: 

 2εηή πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν (1998-1999) κε βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

βαζηθφ ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ηεο μεξάο δεμακελήο, 

 5εηή πεξίνδν θαηαζθεπήο (2000-2004) ηεο γέθπξαο. 

Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο 

Ζ παξαρσξεζηνχρνο εηαηξεία ΓΔΦΤΡΑ Α.Δ. είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε ζπληήξεζε ηεο Γέθπξαο απφ ηελ εκέξα πνπ παξαδφζεθε ζηελ θπθινθνξία κέρξη 

ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο. Ζ κέγηζηε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο αλέξρεηαη ζε 35 

ρξφληα (Αχγνπζηνο 2039). Σφηε, ε Γέθπξα ζα παξαδνζεί ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Σν 2003, ε θίλεζε κεηαμχ Ρίνπ θαη Αληηξξίνπ κε ηηο πνξζκεηαθέο γξακκέο ήηαλ 

θαηά κέζν φξν 7.000 νρήκαηα ηελ εκέξα. Σν 2004, ράξε ζηε Γέθπξα ε θίλεζε απμήζεθε 

ζεκαληηθά, αθνχ ν κέζνο φξνο αλήιζε ζε πεξίπνπ 10.000 νρήκαηα εκεξεζίσο. ήκεξα ν 

εκεξήζηνο κέζνο φξνο  αλέξρεηαη ζηα 13.200 νρήκαηα. 

Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο πξνβιέπεη ην κέγηζην πνζφ δηνδίσλ αλά έηνο πνπ 

κπνξεί λα εηζπξάηηεη ν Παξαρσξεζηνχρνο, ν νπνίνο είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπ πνιηηηθήο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο χκβαζεο. 
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Ση ζεκαίλεη θαισδησηή γέθπξα; 

Γχν βάζξα θαη κηα δνθφο απνηεινχλ ηελ απινχζηεξε κνξθή γέθπξαο. Με ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα, κε απηή ηε κέζνδν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέγηζην εληαίν άλνηγκα 250 

κέηξσλ. 

Αλάινγα φκσο κε ηηο αλάγθεο, πξνζηίζεληαη βάζξα θαη δνθνί πνπ ζρεκαηίδνπλ 

κηα ζπλερή νδνγέθπξα ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην κήθνο. Ζ κεγαιχηεξε 

γέθπξα απηνχ ηνπ ηχπνπ βξίζθεηαη ζηε ιίκλε Ponchartrain ζηηο ΖΠΑ, κε ζπλνιηθφ 

κήθνο. 38 ρικ. 

Μηα άιιε παξαδνζηαθή ηερληθή ζπλίζηαηαη ζηελ αλάξηεζε ηεο γέθπξαο ζε δχν 

θαιψδηα πνπ είλαη αγθπξσκέλα ζηηο δχν άθξεο ηεο. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα εχθακπηε 

θαηαζθεπή πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαξάγγηα κεγάινπ βάζνπο, φπνπ είλαη αδχλαηε 

ε αλέγεξζε βάζξσλ. 

Σνλ 19ν αηψλα δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα γεθχξσζεο κεγαιπηέξσλ αλνηγκάησλ 

θαη επηλνήζεθε ε αλάξηεζε ησλ θαισδίσλ απφ ηηο θνξπθέο ππιψλσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θξεκαζηψλ γεθπξψλ. Με ηελ ηερληθή απηή επηηπγράλεηαη ην κεγαιχηεξν εθηθηφ εληαίν 

άλνηγκα. Σα πξσηεία ζε απηφ ην είδνο θαηέρεη ε γέθπξα Akashi Kaikyo ζηελ Ηαπσλία, κε 

εληαίν άλνηγκα κήθνπο 1.991 κέηξσλ. 

ηαλ φκσο δελ είλαη εθηθηή ε επαξθήο αγθχξσζε ζηα δχν άθξα ή αθφκα θαη γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηεο θαισδησηήο γέθπξαο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ '60. Σν θαηάζηξσκα αλαξηάηαη απφ ηνπο 

ππιψλεο κε θαιψδηα αλάξηεζεο θαηά ηζνξξνπεκέλν θαη αηζζεηηθά άξηην ηξφπν. 
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Γεδνκέλνπ φηη ε ηζνξξνπία ηεο θαηαζθεπήο βαζίδεηαη ζε θάζε ππιψλα ρσξηζηά, 

νη θαισδησηέο γέθπξεο κπνξνχλ θάιιηζηα λα έρνπλ έλαλ, δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππιψλεο, 

φπσο ε θαισδησηή Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ πνπ δηαζέηεη ηέζζεξηο ππιψλεο. 

Γεδνκέλα θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

Ζ Γέθπξα θαιχπηεη κηα απφζηαζε 2.500 κέηξσλ. 

Δπίζεο, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηελψλ παξνπζηάδνπλ έλα κνλαδηθφ 

ζπλδπαζκφ αληίμνσλ ζπλζεθψλ πνπ θαζηζηνχλ ην έξγν κνλαδηθφ: 

Βάζνο ζάιαζζαο σο θαη 65 κέηξα, ππζκέλαο κεησκέλσλ αληνρψλ, έληνλε 

ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πηζαλέο ηεθηνληθήο θηλήζεηο. 

Σν αλάγιπθν ηνπ ππζκέλα εκθαλίδεη απφηνκεο θιίζεηο πξνο ηηο δχν αθηέο θαη έλα 

κεγάιν νξηδφληην πιάησκα ζε βάζνο πεξίπνπ 60 κέηξσλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ δελ εληνπίζζεθε βξαρψδεο ζηξψκα ζε βάζνο 

έσο θαη 100 κέηξσλ θάησ απφ ηνλ ππζκέλα. χκθσλα κε γεσινγηθέο κειέηεο, ην πάρνο 

ησλ ηδεκάησλ, πνπ απνηεινχληαη απφ παρηέο αξγηιηθέο ζηξψζεηο αλακεκεηγκέλεο ζε 

νξηζκέλα ζεκεία κε ιεπηή άκκν θαη ηιχ, ππεξβαίλεη ηα 500 κέηξα. 
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                                                                               Δηθόλα 8 

 

Δπίζεο, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γέθπξαο, ην Διιεληθφ 

Γεκφζην επέβαιε απζηεξφηαηα ζεηζκηθά θνξηία κειέηεο: κέγηζηε επηηάρπλζε εδάθνπο 

ίζε πξνο 0,48 g θαη κέγηζηε επηηάρπλζε θάζκαηνο ίζε πξνο 1,20 g κεηαμχ 0,2 θαη 1,0 

δεπηεξνιέπησλ. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, επηζεκαίλεηαη φηη νη πξνδηαγξαθέο απηέο 

αληηζηνηρνχλ ζε δπζκελέζηεξεο πεξηπηψζεηο απφ απηήλ ηνπ ζεηζκνχ ηεο 17εοΑπγνχζηνπ 

1999 ζην Iζκίη ηεο Σνπξθίαο, ν νπνίνο ήηαλ κεγέζνπο 7,4 ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ. 
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                                                                                  Δηθόλα 9 

 

ηα ηέιε ηνπ 20νπαηψλα, ην εξψηεκα παξέκελε: 

«Πψο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κηα γέθπξα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο;» 

Ζ κειέηε 

Καζνξηζηηθή παξάκεηξνο ηεο κειέηεο ηεο γέθπξαο ππήξμε o αληηζεηζκηθφο 

ζρεδηαζκφο, παξά ην φηη ε γέθπξα πξέπεη λα αληέρεη θαη ζε πξφζθξνπζε δεμακελφπινηνπ 

180.000 ηφλσλ πνπ πιέεη κε ηαρχηεηα 18 θφκβσλ, ζε ηζρπξφηαηνπο αλέκνπο θαη, θπζηθά, 

ζε δηέιεπζε απηνθηλήησλ θαη θνξηεγψλ. Ζ θπξηφηεξε αλεζπρία πξνεξρφηαλ απφ ηελ 

πηζαλφηεηα αλαηξνπήο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Μηα ελδειερήο έξεπλα θαηέδεημε φηη ε 

πιένλ ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ζπλίζηαην ζε κεγάιεο έθηαζεο θαη κηθξνχ βάζνπο ζεκέιηα, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ππζκέλα ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 20 κέηξσλ. Απηφ 
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επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή πεικάησλ δηακέηξνπ 90 κέηξσλ γηα ηα βάζξα θαη κε ηελ 

έκπεμε κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ (ελζεκάησλ) ζηνλ ππζκέλα. Δπίζεο έγηλε ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε ζπζηεκάησλ δνκηθήο κφλσζεο πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη ζεηζκηθέο 

δπλάκεηο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηά ηεο θαη αλακθίβνια ην πιένλ 

θαηλνηφκν ζηνηρείν είλαη ην πιήξσο αλεξηεκέλν ζπλερέο θαηάζηξσκα κήθνπο 2.252 

κέηξσλ, πνπ θηλείηαη σο εθθξεκέο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ θαη παξέρεη ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα ζρεηηθήο κεηαηφπηζεο ησλ δηαδνρηθψλ βάζξσλ. 

Πεξηγξαθή ηεο γέθπξαο 

Ζ γέθπξα απνηειείηαη απφ: 

κηα θαισδησηή γέθπξα κήθνπο 2.252 κέηξσλ κε ηέζζεξηο ππιψλεο. Σα αλνίγκαηα 

έρνπλ κήθνο 286 κέηξα, 560 κέηξα, 560 κέηξα, 560 κέηξα θαη 286 κέηξα, 

δχν γέθπξεο πξφζβαζεο, κήθνπο 392 κέηξσλ ζηελ πιεπξά ηνπ Ρίνπ θαη 239 κέηξσλ ζηελ 

πιεπξά ηνπ Αληηξξίνπ. 

Ζ άλσ ζηξψζε ηνπ ππεδάθνπο θάησ απφ ηα ζεκέιηα ησλ ππιψλσλ εληζρχζεθε κε 

ελζέκαηα, ηα νπνία είλαη θελνί ραιπβδνζσιήλεο δηακέηξνπ 2 κέηξσλ θαη κήθνπο 25 έσο 

30 κέηξσλ πνπ εκπήγλπληαη ζε απνζηάζεηο 7 κέηξσλ κεηαμχ ηνπο. ηε ζέζε ησλ βάζξσλ 

ηνπνζεηήζεθαλ πεξίπνπ 200 ηέηνηνη ζσιήλεο. Μηα ζηξψζε ακκνράιηθνπ, πάρνπο 3 

κέηξσλ επηκειεκέλα ηζνπεδσκέλε θαιχπηεη ηα ελ ιφγσ ελζέκαηα. Σα ζεκέιηα είλαη 

ζάιακνη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε δηάκεηξν 90 κέηξσλ, πνπ εδξάδνληαη ζηε ζηξψζε 

ηνπ ακκνράιηθνπ. Σν θάησ ηκήκα ηνπ βάζξνπ απνηειείηαη απφ έλαλ θψλν, ηνπ νπνίνπ ε 

δηάκεηξνο θπκαίλεηαη απφ 38 έσο 26 κέηξα. 

ηνλ άλσ θνξκφ βάζξνπ ππάξρεη κηα αλεζηξακκέλε ππξακίδα χςνπο πεξίπνπ 15 

κέηξσλ θαη κηα ηεηξάγσλε βάζε κε πιεπξέο κήθνπο 38 κέηξσλ. Κάζε ππιψλαο 
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απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζθέιε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δηαηνκήο 4Υ4 κέηξσλ, πνπ 

παθηψλνληαη ζηελ θεθαιή ηνπ ππιψλα, ζρεκαηίδνληαο κηα ζπκπαγή θαηαζθεπή. Σα 

θαιψδηα αλάξηεζεο είλαη θεθιηκέλα. Σν θάησ κέξνο ηνπο αγθπξψλεηαη ζε κία απφ ηηο 

πιεπξέο ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη ην πάλσ κέξνο ηνπο ζηελ χςνπο 35 κέηξσλ θεθαιή ηνπ 

ππιψλα. Απνηεινχληαη απφ παξάιιεια γαιβαληζκέλα ζπξκαηφζρνηλα. Σν πην κεγάιν 

θαιψδην ζρεκαηίδεηαη απφ εβδνκήληα ζπξκαηφζρνηλα ησλ 15 ρηιηνζηψλ. 

Σν θαηάζηξσκα έρεη πιάηνο 27,2 κέηξα κε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο, κηα ισξίδα 

αζθαιείαο θαη πεδνδξφκην ζε θάζε θαηεχζπλζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζχκκεηθηε θαηαζθεπή 

κε ραιχβδηλν ζθειεηφ, πνπ απνηειείηαη απφ δχν δηακήθεηο θχξηεο δνθνχο χςνπο 2,2 

κέηξσλ ζε θάζε πιεπξά κε εγθάξζηεο δνθνχο αλά 4 κέηξα. Ζ επάλσ πιάθα 

θαηαζθεπάδεηαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα θαηλψκαηα απφ ζθπξφδεκα. Σν θαηάζηξσκα 

είλαη ζπλερέο θαη πιήξσο αλεξηεκέλν ζε φιν ην κήθνο ηνπ. Σέζζεξηο κεραληζκνί 

απφζβεζεο ζπλδένπλ ην θαηάζηξσκα κε ηελ θνξπθή θάζε βάζξνπ θαη πεξηνξίδνπλ ηελ 

ηαιάλησζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκψλ. Ζ δπλακηθή ζρεηηθή 

κεηαθίλεζε θαηά ην ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ±1,30 κέηξσλ, ελψ ε 

ηαρχηεηα κπνξεί λα ππεξβεί ην 1 κέηξν αλά δεπηεξφιεπην. 

ε θάζε πιεπξά, έλα κεηαβαηηθφ αθξφβαζξν εληππσζηαθψλ δηαζηάζεσλ 

παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην θαηάζηξσκα ηεο θαισδησηήο γέθπξαο θαη ην θαηάζηξσκα 

ηεο γέθπξαο πξφζβαζεο 

Ο πισηόο εμνπιηζκόο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο γέθπξαο Ρίνπ – Αληηξξίνπ, ζχκθσλνο κε ηελ ηειεπηαία ιέμε 

ηεο ηερληθήο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε γέθπξα, αιιά εθηείλεηαη θαη ζηνλ πισηφ 

εμνπιηζκφ. 
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Μηα πισηή εμέδξα, πνπ νλνκάδεηαη LISA A θαη θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα ηελ 

εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζηε ζάιαζζα, φπσο κεηαμχ άιισλ ηεο βπζνθφξεζεο ηνπ 

ππζκέλα θαη ηεο έκπεμεο ησλ ελζεκάησλ, ζηαζεξνπνηείηαη ζηε ζέζε ηεο κε εληεηλφκελα 

ζθέιε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο ηερληθήο ζε έλα κεηαθηλνχκελν ζηνηρείν ηνπ 

εμνπιηζκνχ απνηειεί παγθφζκηα "πξσηηά". Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ ελεξγφ θάζεηε 

αγθχξσζε ζε αληίβαξα πνπ εδξάδνληαη ζηνλ ππζκέλα. Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ νη 

θαηαθφξπθεο αιπζίδεο αγθχξσζεο, ξπζκίδεηαη ε ηάζε ηνπο γηα λα επηηεπρζεί ε 

απαηηνχκελε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θνξηεγίδαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θπκαηηζκφ ηεο 

ζάιαζζαο θαη ηα θνξηία πνπ θέξεη. Ζ κεηαθίλεζε πξνο άιιν ζεκείν επηηπγράλεηαη κε 

ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο ησλ αιπζίδσλ αγθχξσζεο θαη ζηελ άλσζε πνπ αζθείηαη ζηε 

θνξηεγίδα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλχςσζε ησλ αληίβαξσλ απφ ηνλ ππζκέλα. 

Άπνςε ππιώλα 

Μηα ηππηθή θαηαζθεπή κε χςνο 220 κ. απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο σο ηελ 

θεθαιή ηνπ ππιψλα. Σα βάζξα επηθάζνληαη ζε βάζνο πεξίπνπ 60 κέηξσλ. Ζ βάζε ησλ 

ππιψλσλ θζάλεη ζε χςνο 25 σο 45 κέηξσλ (γηα ηνπο δχν θεληξηθνχο ππιψλεο) πάλσ απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, αθήλνληαο ειεχζεξν χςνο 52 κέηξσλ γηα ηε λαπζηπινΐα 

ζην θεληξηθφ ζεκείν ησλ ηελψλ. Οη ππιψλεο έρνπλ χςνο απφ 115 σο 160 κέηξα απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

ύγθξηζε κε γλσζηέο γέθπξεο 

Ζ ζχγθξηζε ηεο Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ κε άιιεο γλσζηέο γέθπξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαηαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ απηνχ. 

Ζ γέθπξα Tatara ζηελ Ηαπσλία θαη ε γέθπξα ηεο Ννξκαλδίαο ζηε Γαιιία είλαη 

θαισδησηέο γέθπξεο κε ηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα ζηνλ θφζκν (890 κέηξα θαη 856 κέηξα 
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αληηζηνίρσο). Με βαζηθφ άλνηγκα 560 κέηξσλ, ε Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαηαηάζζεηαη 

ζηελ πξψηε δεθάδα ησλ θαισδησηψλ γεθπξψλ κε ην κεγαιχηεξν άλνηγκα. Χζηφζν, νη 4 

ππιψλεο ηεο (ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 2 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο) ηελ θαζηζηνχλ ηε 

θαισδησηή γέθπξα κε ην κεγαιχηεξν αλαξηεκέλν θαηάζηξσκα (2.252 κέηξα) ζηνλ 

θφζκν. 

Απηφ ην εληππσζηαθφ κήθνο θαηαζηξψκαηνο μεπεξλά αθφκα θαη ην ζπλνιηθφ 

κήθνο θαηαζηξψκαηνο ηεο παζίγλσζηεο θξεκαζηήο γέθπξαο Golden Gate (1.966 κέηξα). 
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4.  ΣΟΥ Ο Η  Κ Α Η   Π Ρ Ο Ο Π Σ Η Κ Δ  

 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη, θαη αλαγλσξίδνληαο ηα νθέιε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ζπκπξάμεσλ, πξνρψξεζε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ςήθηζε ελφο λένπ λφκνπ, ηνπ Νφκνπ 

3389 ηνπ 2005, ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηελ επξχηεξε πινπνίεζε ζπκπξάμεσλ εληφο ελφο 

πιαηζίνπ δηαθάλεηαο, επειημίαο θαη αζθάιεηαο, ηφζν γηα ην δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. 

Σν ζέκα ησλ ζπκπξάμεσλ, άιισζηε, απνηέιεζε αληηθείκελν δηαβνπιεχζεσλ θαη 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Αξθεηνί ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη, είηε ιφγσ ηεο εκπινθήο ηνπο 

ζηα έξγα παξαρψξεζεο είηε παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη δηεζλψο, είραλ επηζεκάλεη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα επέηξεπε ηελ επξχηεξε πινπνίεζε ζπκπξάμεσλ. 

Ο Νφκνο 3389/2005 έξρεηαη λα θαιχςεη έλα λνκηθφ θελφ θαη, ζε κεγάιν βαζκφ 

λα επηιχζεη κία ζεηξά δπζρεξεηψλ θαη πξνβιεκάησλ. Ζ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ 

απνηέιεζε ην πξψην βήκα γηα ηελ επξχηεξε πινπνίεζε ζπκπξάμεσλ ζηε ρψξα καο. Απφ 

εδψ θαη ζην εμήο ην δεκφζην πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε πνιχ πξνζεθηηθά βήκαηα ζηελ 

εθαξκνγή κίαο ζεηξάο πηινηηθψλ έξγσλ ζε δηαθφξνπο ηνκείο, έξγσλ ζσζηά δνκεκέλσλ 

θαη ζρεδηαζκέλσλ. Πηινηηθψλ έξγσλ, πνπ ε νξζή πινπνίεζε ηνπο ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά 

ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΓΗΣ θαη ζηε ρψξα καο. 

ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα γίλεηαη επηηαθηηθή. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε πξνψζεζε 

ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα, φπσο 
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θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ. 

Οη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα πξνβάινπλ σο ην πεδίν φπνπ 

κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά νη δπλάκεηο ηνπ Ηδησηηθνχ 

θαη ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ζχληνκα λα δψζνπλ απηά απνηειέζκαηα γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, δηαζθαιίδνληαο ηελ έγθαηξε θαη πνηνηηθή νινθιήξσζε 

πνιιψλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, απειεπζεξψλνληαο πφξνπο γηα πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο, 

αιιά θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Οη επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ζεκαληηθέο θαη 

πηζηεχνπκε φηη ηφζν νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη νη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα 

ζειήζνπλ λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
 Α. Κείκελα 

1.  πκπξάμεηο δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα (ΤΠ.ΟΗΚ.) 

2.  Έθζεζε εκπεηξνγλνκψλσλ γηα ΓΗΣ (ΤΠ.ΟΗΚ.) 

3.  Παξάξηεκα 1 ηεο Έθζεζεο: Σχπνη ζπλεξγαζηψλ Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ 

Σνκέα 

4.  Παξάξηεκα 2 ηεο Έθζεζεο: Ζ ζέζε ηεο Δ.Δ γηα ηηο ΓΗΣ 

5.  Παξάξηεκα 3 ηεο Έθζεζεο: πκβάζεηο Παξαρψξεζεο πγθνηλσληαθψλ 

Έξγσλ ζηελ Διιάδα 

6.  Παξάξηεκα 4 ηεο Έθζεζεο: Ζ δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρσλ ζε ΓΗΣ 

7.  Παξάξηεκα 5 ηεο Έθζεζεο: Πξφηαζε νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο θεληξηθνχ 

κεραληζκνχ δηνίθεζεο ΓΗΣ 

8.  Παξάξηεκα 6 ηεο Έθζεζεο: Πξφηαζε Ννκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηα έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο ΚΔΓ 

9.  Υξνλνδηάγξακκα ΓΗΣ 

10.  «Πξάζηλν Βηβιίν» ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηηο ΓΗΣ 

11.  Οκηιία ππ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Γηψξγνπ Αινγνζθνχθε ζην 

ζπλέδξην ηνπ Economist γηα ηηο ΓΗΣ 

12.  Οκηιία ππ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθήηα Καθιακάλε ζην 

ζπλέδξην ηνπ Economist γηα ηηο ΓΗΣ 

13.  Οκηιία θ. Αληψλε Κνξξέ ζην ζπλέδξην ηνπ Economist γηα ηηο ΓΗΣ 
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14.  Οκηιία ππ. Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θ. 

Πξνθφπε Παπιφπνπινπ ζην ζπλέδξην ηνπ Economist γηα ηηο ΓΗΣ 

15.  Οκηιία ππ. Αλάπηπμεο θ. Γεκήηξε ηνχθα ζην ζπλέδξην ηνπ Economist γηα 

ηηο ΓΗΣ 

 

 Β. Γεκνζηεχκαηα 
1. Νέν πιαίζην ζχκπξαμεο δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 

12.12.04) 

2. ε ζηελσπφ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα (ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 12.12.04) 

3. Υσξίο απηνρξεκαηνδνηνχκελα αλάπηπμε δελ έξρεηαη (ΒΖΜΑ 12.12.04) 

4. Παιηέο ακαξηίεο νδηθψλ έξγσλ (θαζεκεξηλε 12.12.04) 

5. Μεζίηεο ην Γεκφζην (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 19.12.04) 

6. Οη Γεξκαλνί ζέινπλ ην αεξνδξφκην ζην Καζηέιη (ΠΑΣΡΗ 29.12.04) 

7. Πξφηζε ηεο Hochtief γηα Καζηέιη (ΠΑΣΡΗ 29.12.04) 

8. ην ΤΠΔΥΧΓΔ ε πξφηαζε ηεο Hochtief (ΠΑΣΡΗ 29.12.04) 

9. Ηδησηηθνπνηνχληαη ζρνιεία, θπιαθέο, λνζνθνκεία (ΝΔΑ 30.12.04) 

10. Σα ηδησηηθά έξγα δίλνπλ ιχζεηο (ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 31.12.04) 

11. Έζνδα «Παληερληθήο» (ΠΑΣΡΗ 4.1.05) 

12. θφπεινο ηα ΓΛΠ ζηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα (ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 6.1.05) 

13. Πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα (ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 12.01.05) 

14. Αθξηβφ ην Δι. Βεληδέινο (ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 14.1.05) 

15. Ηδησηηθνπνηνχληαη θαη νη δεκφζηεο ππνδνκέο (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 16.1.05) 

16. Αλέηνηκεο νη θαηαζθεπαζηηθέο γηα ηα απηνρξεκαηνδνηνχκελα (ΔΞΠΡΔ 

23.1.05) 
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17. Ση πξνβιέπεη ην λνκνζρέδην γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα (ΒΖΜΑ 23.1.05) 

18. Αλεβαίλεη ν πχρεο ησλ αμηψζεσλ (ΡΗΕΟΠΑΣΖ 26.1.05) 

19. Σνλ Μάξηην ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην (ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΉ 26.1.05) 

20. Πψιεζε θαηαζθεπψλ, επαλαγνξά ηεο ρξήζεο ηνπο (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 

28.1.05) 

21. πκβάλ ρσξίο πξνεγνχκελν ζηε γέθπξα (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 28.1.05) 

22. Βξεηαληθή ηερλνγλσζία δεηά ε θπβέξλεζε (ΡΗΕΟΠΑΣΖ 28.1.05) 

23. Δξσηήκαηα πξνθαιεί ε βιάβε ζηε γέθπξα (in.gr 28.1.05) 

24. Πσο ηξαπκαηίζηεθε ε γέθπξα (ΒΖΜΑ 30.1.05) 

25. Γειηίν Σχπνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ γέθπξα (Portal tee) 

26. Αλνίγεη κε πεξηνξηζκνχο ε ιαβσκέλε γέθπξα (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 1.2.05) 

27. Απνιχζεθε ε Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 1.2.05) 

28. Δπαλαιεηηνπξγεί ε γέθπξα Ρίνπ – Αληηξξίνπ (ΔΞΠΡΔ 1.2.05) 

29. ηξνθή 180 κνηξψλ απφ ηελ θπβέξλεζε (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 1.2.05) 

30. Βηαζηηθή ε απφθαζε επαλαιεηηνπξγίαο ηεο γέθπξαο (ΑΤΓΖ 2.2.05) 

31. Υξεκαηνδνηήζεηο ΔΣΔπ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα (ΔΞΠΡΔ 9.2.05) 

32. Με αξγφ ξπζκφ νη αλαζέζεοη ζε ηδηψηεο (ΔΞΠΡΔ 10.2.05) 

33. Δλ θαηξψ ε επηζθεπή ζηε γέθπξα (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 15.2.05) 

34. Δπέιηθηεο πκπξάμεηο (ΔΞΠΡΔ 7.3.05) 

35. Αλνηθηή ε γέθπξα (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 7.3.05) 

36. Έξγα 5 δηο € δεκνπξαηνχληαη (ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 10.3.05) 

37. Τςειά δηφδηα (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 11.3.05) 

38. Οη ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ ηα δεκφζηα έξγα (ΒΖΜΑ 13.3.05) 
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39. Νένη παίθηεο ζηα πάηα (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 13.3.05) 

40. Αγψλαο δξφκνπ γηα 6 δηο € (ΔΞΠΡΔ 15.3.05) 

41. πκπξάμεηο λένπ ηχπνπ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 20.3.05) 

42. πκβάζεηο παξαρψξεζεο 15 ρξφλσλ ησλ Οιπκπ. Έξγσλ (ΔΞΠΡΔ 15.3.05) 

43. Άξζξν « χκπξαμε Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηελ Τγεηα» ππ. Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθήηα Καθιακάλε ζηα ΔΠΗΚΔΝΣΡΑ 

44. Άξζξν «Σν θαηλνχξγην Μνληέιν ησλ πκπξάμεσλ ζην Υψξν ηεο Τγείαο ζηελ 

Διιάδα» θ Παλαγηψηε Αξθνπκαλέα ζην ΚΔΡΓΟ 

45. Άξζξν «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ» θ Παλαγηψηε 

Αξθνπκαλέα ζην ΚΔΡΓΟ 

46. Άξζξν «πκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ» θ. Λελίδα Κνξξε (ΔΜΦΑΖ 

Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο – Μάξηηνο 2006)  

47. Οη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) ζην ρψξν ηεο Τγείαο 

(ΗΑΣΡΗΚΟ ΒΖΜΑ Φεβξνπάξηνο – Μάξηηνο 2007) 

 

 Γ. Ννκνζεζία 
1. Ν. 3389/2005 

2. Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε 2000/C 121/02 Δ.Δ. 

3. Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηεο 31-3-2004 (πκβάζεηο) 

4. Π.Γ. 334/2000 (πκβάζεηο) 

5. Ν. 1418/84 (Γεκφζηα έξγα) 

6. Π.Γ. 609/85 (Δθηειεζηηθφ ηνπ Ν. 1418/84) 

7. Ν. 2052/92 (πάξθηγθ) 

8. Π.Γ. 159/2000 (ΔΤΓΔ/ΔΔΑ) 
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9. Ν. 2833/2000 (Ηππφδξνκνο) 

10. Ν. 2819/2000 (Οιπκπηαθφ Υσξηφ) 

11. Ν. 2545/1997 (ΒΔΠΔ) 

12. Ν. 2366/1995 (Αεξνδξφκην) 

13. Π.Γ. 158/2002 θαη 

14. Π.Γ. 348/2003 (Πνιηηηθά Αεξνδξφκηα) 

15. Π.Γ. 30/1996( Κψδηθαο Ννκ. Απηνδηνίθεζεο) 

16. Π.Γ. 410/1995  (Γεκνηηθφο Κψδηθαο) 

17. Ν. 2206/1994 (άδεηεο θαδίλν) 

18. Ν. 2160/1993 (παξαρψξεζε θαδίλσλ, ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ) 

19. Ν. 2773/1999 (απειεπζέξσζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) 

20. Ν. 2364/1995 (Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ – ΔΠΑ) 

21. Ν. 2244/1994 (ΑΠΔ) 

22. Ν. 1739/1987 θαη 

23. Π.Γ. 256/1989 (Τδάηηλνη Πφξνη) 

24. Ν. 2837/ 2000 (ΔΣΑ Α.Δ.) 

25. Ν. 2893/2000 (Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη Α.Δ.) 

26. Ν. 2395/1996 (χκβαζε Γέθπξαο Ρίνπ – Αληηξξίνπ) 

27. Ν. 2338/1995 (χκβαζε πάησλ) 

28. Ν. 2445/1996 (χκβαζε Αηηηθήο νδνχ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
 Ο λφκνο 3389/2005 

 
ΝΟΜΟΣ 3389/2005 - ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005 

Ππκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα. 

  

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

  

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

  

  
Αρθρο 1  

  
Έλλνηα ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α 

ΔΛΛΝΗΑ- ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

  

1. Έλλνηα Ππκπξάμεσλ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ "Γεκφζηνη Φνξείο" λννχληαη νη 

αθφινπζνη:  

(α) ην Γεκφζην, 
(β) νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

(γ) ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 
(δ) νη αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ αλήθεη ζηνπο αλσηέξσ ππφ (α) έσο (γ) θνξείο ή ζε 
άιιε ή άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε. 
  

2. Νη αλσηέξσ Γεκφζηνη Φνξείο κπνξνχλ ζε ηνκείο ηεο 
αξκνδηφηεηαο ηνπο λα ζπλάπηνπλ έγγξαθεο ζπκβάζεηο 

ζπλεξγαζίαο απφ επαρζή αηηία ("Ππκβάζεηο Πχκπξαμεο") κε λνκηθά 
πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ("Ηδησηηθνί Φνξείο") γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ ή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ("Ππκπξάμεηο 
Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα" ή "Ππκπξάμεηο"). 

  

3. Ξαξεπφκελα Πχκθσλα 
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Ππκβάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη Γεκφζηνη Φνξείο κε ηξίηνπο ή 

θαη Ηδησηηθνί Φνξείο κε ηξίηνπο θαη απνηεινχλ παξεπφκελα 
ζχκθσλα Ππκβάζεσλ Πχκπξαμεο ή ζπλάπηνληαη ζε εθηέιεζε 

Ππκβάζεσλ Πχκπξαμεο ("Ξαξεπφκελα Πχκθσλα"), ππάγνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ γηα ηηο ελ ιφγσ Ππκβάζεηο Πχκπξαμεο. 

  
4. Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ 

Πηηο Ππκβάζεηο Πχκπξαμεο ή ηα Ξαξεπφκελα Πχκθσλα ησλ 
παξαγξάθσλ 2 θαη 3, νη Ηδησηηθνί Φνξείο ζπκβάιινληαη κέζσ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ ζπληζηψληαη απφ απηνχο 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Πχκπξαμεο ("Δηαηξεία 

Δηδηθνχ Πθνπνχ") πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ιεηηνπξγνχλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Κέηνρνη Δηαηξείαο 

Δηδηθνχ Πθνπνχ δχλαληαη λα είλαη κφλν νη Ηδησηηθνί Φνξείο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηξίηνη πνπ δχλαληαη 
λα απνθηήζνπλ κεηνρέο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πξνβιέςεηο ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηπρφλ εηδηθέο 
πξνβιέςεηο ηεο Πχκβαζεο Πχκπξαμεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξέσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
  

  
Αρθρο 2  

  
Ξεδίν εθαξκνγήο 

  
1. Νη Ππκπξάμεηο κπνξνχλ λα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 4, εθφζνλ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο θαησηέξσ 

πξνυπνζέζεηο: 

(α) έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γεκφζησλ Φνξέσλ 

κε βάζε δηάηαμε λφκνπ ή ζχκβαζε ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, 
(β) πξνβιέπνπλ φηη νη Ηδησηηθνί Φνξείο, έλαληη αληαιιάγκαηνο πνπ 

θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά απφ ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο ή 
ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ απηψλ, 

αλαιακβάλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 
ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαζεζηκφηεηα ή ηε δήηεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκπξαμεο θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ 
φπσο, ελδεηθηηθά, ην δηαρεηξηζηηθφ θαη ηνλ ηερληθφ θίλδπλν, 

(γ) πξνβιέπνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε 

θεθάιαηα θαη πφξνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ νη Ηδησηηθνί Φνξείο θαη 
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(δ) ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκπξαμεο δελ ππεξβαίλεη ην 
πνζφ ησλ δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ ρσξίο ζπλππνινγηζκφ 

ηνπ αλαινγνχληνο Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο. 
  

2. Κε νκφθσλε απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ησλ 
Ππκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα ηνπ άξζξνπ 3 είλαη 

δπλαηή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ππαγσγή Ππκπξάμεσλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ρσξίο λα ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εδαθίσλ (β) έσο θαη (δ) ηεο 
παξαγξάθνπ 1. 

  
3. Γελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν Πχκπξαμεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηά ην Πχληαγκα αλήθνπλ άκεζα θαη 
απνθιεηζηηθά ζην Θξάηνο θαη ηδίσο ε εζληθή άκπλα, ε 

αζηπλφκεπζε, ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε εθηέιεζε ησλ 

πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 
  

  
Αρθρο 3 

  
Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή 

  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 

ΓΗΞΝΟΓΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΠΚΞΟΑΜΔΩΛ 
ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ 

  
Ππληζηάηαη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Ππκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Ρνκέα ("Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ."). Ζ Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. απνηειείηαη απφ 
ηνλ πνπξγφ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο 

θαη ηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ, σο ηαθηηθά κέιε θαη ηνλ πνπξγφ ή ηνπο πνπξγνχο πνπ 
επνπηεχνπλ θαζέλα απφ ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο, νη νπνίνη 

πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Πχκπξαμε ή θαη λα 
ζπκβιεζνχλ ζηε Πχκβαζε Πχκπξαμεο ή θαη ζηα Ξαξεπφκελα 

Πχκθσλα, σο έθηαθηα κέιε. Ν πνπξγφο Νηθνλνκίαο θαη 
Νηθνλνκηθψλ πξνεδξεχεη ηεο Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ., επνπηεχεη ην έξγν ηεο 

θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ πξνο 
απηή. Ζ Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. απνθαζίδεη θαηφπηλ εηζεγήζεσλ ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Ππκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα, ζχκθσλα 
κε ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζηα εδάθηα (αα) έσο (ζηζη) ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4. 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1558/1985 (ΦΔΘ 137 Α'). Ζ Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. εμεηδηθεχεη ηελ 
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θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. 
Κε απνθάζεηο ηεο ε Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ.: 

(α) εγθξίλεη ηελ ππαγσγή Ππκπξάμεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ ή αλαθαιεί ηέηνηεο εγθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 5, 
(β) απνθαζίδεη ηελ έληαμε ζην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

ηνπ θαηαβιεηένπ ζηνπο Ηδησηηθνχο Φνξείο ζπκβαηηθνχ 
αληαιιάγκαηνο, 

(γ) απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ή κε ηνπ Γεκνζίνπ ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ή ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο Πχκπξαμεο, 
(δ) ιακβάλεη θάζε άιιε ζπλαθή απφθαζε. 

  
  

Αρθρο 4  

  
Δηδηθή Γξακκαηεία 

  
1. Πχζηαζε θαη αξκνδηφηεηεο 

Πην πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ζπληζηάηαη Δηδηθή 
Γξακκαηεία Ππκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα 

("Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ.") κε ζθνπφ ηελ επηθνπξία ηεο Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. θαη ησλ 
Γεκφζησλ Φνξέσλ. Έξγν ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. είλαη: 

(α) ν εληνπηζκφο ησλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
εθηειεζζνχλ ή λα παξαζρεζνχλ κέζσ Ππκπξάμεσλ θαη λα 

ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2, 

(β) ε ελ γέλεη πξνψζεζε ηεο εθηέιεζεο έξγσλ ή ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ησλ Ππκπξάμεσλ, 

(γ) ε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ Γεκφζησλ Φνξέσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 8 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ επηινγή ησλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ 

πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα Ππκπξάμεσλ, 

(δ) ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Ππκβάζεσλ Πχκπξαμεο 
θαη ησλ Ξαξεπφκελσλ Ππκθψλσλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο 

Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. θαη ε επεμεξγαζία θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη 

(ε) ε ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο. 

  
2. Γεληθέο αξκνδηφηεηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, ε Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. κπνξεί: 
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(α) λα δεηά θαη λα ιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε έξγα ή ππεξεζίεο 

ηελ εθηέιεζε ή παξνρή ησλ νπνίσλ πξνσζνχλ ή ζρεδηάδνπλ 
Γεκφζηνη Φνξείο, 

(β) λα δεηά θαη λα ιακβάλεη απφ νπνηνδήπνηε Γεκφζην ή Ηδησηηθφ 
Φνξέα θάζε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα λα 

δηαγλσζζεί εάλ ε εθηέιεζε ελφο έξγνπ ή ε παξνρή κηαο ππεξεζίαο 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο Πχκπξαμεο Γεκφζησλ θαη 

Ηδησηηθψλ Φνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, 
(γ) λα επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ 

επαγγεικαηηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο φπσο, ελδεηθηηθά, 
απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε Ρξαπεδψλ, ην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο, ην Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο θαη ην Πχλδεζκν 
Δξγνιεπηηθψλ Δηαηξεηψλ, 

(δ) λα κειεηά νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη 
Γεκφζηνη ή Ηδησηηθνί Φνξείο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ή λα θαιεί Γεκφζηνπο ή Ηδησηηθνχο Φνξείο λα 

επεμεξγαζζνχλ ηέηνηεο πξνηάζεηο θαη λα παξέρεη ζε απηνχο θάζε 
εχινγε ζπλδξνκή, 

(ε) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ 
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ αιιά θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ Γεκφζησλ Φνξέσλ, λα παξαθνινπζεί ην ζχλνιν 
ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη Γεκφζηνη 

Φνξείο, ηδηαίηεξα ηε κειινληηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη ή 
κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απφ 

ηηο πιεξσκέο πνπ δηελεξγνχληαη γηα Ππκπξάμεηο πνπ έρνπλ 
ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, 

(ζη) λα ζπληάζζεη θαη λα δηαλέκεη έληππν πιηθφ κε πιεξνθνξίεο 
θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο Ππκπξάμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ απηέο 

εμππεξεηνχλ, ηηο δηεζλψο δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηνπο 
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, 

(δ) λα ηππνπνηεί έγγξαθα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 8, 

(ε) λα ηππνπνηεί θάζε είδνπο Ππκβάζεηο Πχκπξαμεο ή Ξαξεπφκελα 
Πχκθσλα πξνο ην ζθνπφ ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ Γεκφζησλ θαη 

Ηδησηηθψλ Φνξέσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ φξσλ ησλ Ππκβάζεσλ 
Πχκπξαμεο, 

(ζ) λα ππνβάιιεη ζηε Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ Ππκπξάμεσλ, 

(η) λα ζπληνλίδεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ ελ γέλεη παξνρή 
ππνβνεζεηηθψλ ηνπ έξγνπ ηεο ππεξεζηψλ ζε πξφζσπα πνπ 

πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 6. 
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Κε βάζε ηηο αλσηέξσ ππφ (α) έσο θαη (η) αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο 

παξέρνληαη ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 
γηα λα θξηζεί πνηα έξγα ή ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ 

κέζσ Ππκπξάμεσλ θαη αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 
παξακέηξνπο, θαζψο θαη ηα λνκηθά θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε απηά. Πηε ζπλέρεηα ε Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. θαηαξηίδεη κε 
δεζκεπηηθφ θαηάινγν έξγσλ θαη ππεξεζηψλ ("Θαηάινγνο 

Ξξνηεηλφκελσλ Ππκπξάμεσλ") πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ 
Ππκπξάμεσλ θαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Γηα 

θάζε έξγν ή ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Θαηάινγν 
Ξξνηεηλφκελσλ Ππκπξάμεσλ, ε Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. ζπληάζζεη ζπλνπηηθή 

αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ παξνπζηάδεη: 

αα) ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο, θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

θαη λνκηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εθηέιεζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ή ε παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα πινπνηεζεί κέζσ Πχκπξαμεο, 

ββ) ηα θξηηήξηα πνπ έιαβε ππφςε ηεο γηα ηελ επηινγή ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ 

Θαηάινγν Ξξνηεηλφκελσλ Ππκπξάμεσλ, 
γγ) ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεη ελδερνκέλσο πξνβεί ν 

εκπιεθφκελνο θάζε θνξά Γεκφζηνο Φνξέαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
πξνεηνηκαζίαο ηεο αλάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ Ππκβάζεσλ φπσο, 

ελδεηθηηθά, πξφζιεςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ θαη λνκηθψλ 
ζπκβνχισλ, δηελέξγεηα πξνκειεηψλ θαη ζχληαμε ζρεδίσλ 

ζπκβάζεσλ, 
δδ) ηε κνξθή ηεο πξνηεηλφκελεο Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο, φπσο 

απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 8, πνπ είλαη ζθφπηκν λα εθαξκνζζεί, 
θαζψο θαη ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο πνπ ελεξγνχλ σο αλαζέηνπζα 

αξρή, 
εε) ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηεο Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο, 

ζηζη) αλαθνξά ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο Πχκβαζεο Πχκπξαμεο θαη, ελδερνκέλσο, ησλ Ξαξεπφκελσλ 
Ππκθψλσλ. 

  
3. Αίηεζε παγσγήο θαη Απφθαζε παγσγήο 

Ζ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. γλσζηνπνηεί, ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο 
Γεκφζηνπο Φνξείο, ηελ έληαμε έξγσλ ή ππεξεζηψλ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπο ζηνλ Θαηάινγν Ξξνηεηλφκελσλ Ππκπξάμεσλ 
θαη θαιεί απηνχο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ 

ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηε 
Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πχκπξαμεο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ("Αίηεζε παγσγήο"). 
Αλ ζηε Πχκβαζε Πχκπξαμεο πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ Θαηάινγν 

Ξξνηεηλφκελσλ Ππκπξάμεσλ ζπκκεηέρνπλ ή ζπκβάιινπλ 
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πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο Γεκφζηνη Φνξείο, ε Αίηεζε παγσγήο πξέπεη 

λα ππνγξάθεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ 
εκπιεθφκελσλ Γεκφζησλ Φνξέσλ. ΖΓ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ., κέζα ζε δχν 

κήλεο απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηή ησλ Αηηήζεσλ παγσγήο, εθδίδεη 
απφθαζε ("Απφθαζε παγσγήο") κε ηελ νπνία εγθξίλεη ή 

απνξξίπηεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηηο Αηηήζεηο παγσγήο. 
  

4. Αλακφξθσζε Θαηαιφγνπ Ξξνηεηλφκελσλ Ππκπξάμεσλ 

Ζ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. ζπκπιεξψλεη θαη αλακνξθψλεη ηνλ Θαηάινγν 

Ξξνηεηλφκελσλ Ππκπξάμεσλ αλά εμάκελν ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 
έθηαθηε κεηαβνιή ηνπ απφ λέεο πξνηάζεηο Ππκπξάμεσλ πνπ 

θξίλνληαη ψξηκεο ή ππνβάιινληαη πξνο θξίζε κεηά ηελ ηαθηηθή 
έθδνζε ηνπ. 

  
  

Αρθρο 5  

  
Ππλέπεηεο Απφθαζεο παγσγήο 

  
1. Κεηά ηελ εγθξηηηθή Απφθαζε παγσγήο ε Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. 

αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο, φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 8, γηα ηελ επηινγή ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα 

πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε Πχκπξαμε. 
  

2. πνρξεψζεηο Γεκφζησλ Φνξέσλ 

Νη Γεκφζηνη Φνξείο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ ππνρξενχληαη: 

(α) λα αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. σο πξνο ηε 

Γηαδηθαζία Αλάζεζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηινγή ηνπ 
Ηδησηηθνχ Φνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε Πχκπξαμε, 

(β) λα επεμεξγάδνληαη θάζε θείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

Γηαδηθαζία Αλάζεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο, φπσο ε πξνθήξπμε, ε εηδηθή θαη ε ηερληθή 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ε πξφζθιεζε ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ θαη 
ην Πρέδην Πχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

θαη αιιαγέο πνπ εηζεγείηαη ε Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ, ζηελ νπνία θαη 
θνηλνπνηνχληαη πξηλ απφ ηε δηαλνκή ή ηε δεκνζίεπζε φια ηα 

θείκελα θαη ε αιιεινγξαθία πνπ αθνξνχλ ζηε Γηαδηθαζία 
Αλάζεζεο, 

(γ) λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. 
ζηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο ή θαη ζε άιια φξγαλα πνπ ζπληζηψληαη 

ζηα πιαίζηα ηεο Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ 
Ηδησηηθνχ Φνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε Πχκπξαμε. 
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3. Αλάθιεζε Απφθαζεο παγσγήο 

Πε πεξίπησζε πνπ νη εκπιεθφκελνη Γεκφζηνη Φνξείο δελ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, ε Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ., είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο, δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ Απφθαζε 

παγσγήο. 
  

  
Αρθρο 6  

  
Γηαηάμεηο γηα ηελ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. 

  
1. Πηειέρσζε 

(α) Κε θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ 
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ νξίδεηαη Δηδηθφο Γξακκαηέαο 

Ππκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα. 

(β) Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ 
χζηεξα απφ πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, 

πξνζιακβάλεηαη Γηεπζπληήο ζηελ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ., κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 
(γ) Ρν ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. είηε ζηειερψλεηαη κέζσ 

ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ή 
έξγνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ είηε απνζπάηαη ζηελ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5. 

  
2. Ξξνζφληα θαη εκπεηξία ζηειερψλ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. 

Ρα ζηειέρε ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. πξέπεη λα θαιχπηνπλ επξχ θάζκα 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λα δηαζέηνπλ θχξνο θαη εθηελή 

εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο ηδηαίηεξεο εμεηδίθεπζεο ηνπο, ηδίσο λα 

δηαζέηνπλ εκπεηξία: 

(α) ζε ζέκαηα ηερληθψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

(β) ζηελ θαηάξηηζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ, 

(γ) ζε λνκηθά ζέκαηα φπσο ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, 
λνκηθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηελέξγεηα δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, 

ζχληαμε θαη δηαπξαγκάηεπζε ζπκβάζεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, ρξεκαηνδνηηθψλ, δαλεηαθψλ θαη ινηπψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

(δ) ζε ηερληθά, αζθαιηζηηθά, θνξνινγηθά θαη ινγηζηηθά δεηήκαηα 
θαη 
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(ε) ζε ζέκαηα κειέηεο, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαζψο θαη θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθψλ. 
  

3. Αζπκβίβαζηα 

Ρα ζηειέρε ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη δελ επηηξέπεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηελ Δ. Γ.Π.Γ. Η.Ρ.: 

(α) λα αζθνχλ άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ακνηβή ή 

(β) λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδξπζε ή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ή ζε 

δηνηθεηηθφ φξγαλν Ηδησηηθνχ Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζε Πχκπξαμε ή 
ζε ζρεηηθή Γηαδηθαζία Αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ή 

(γ) λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδξπζε ή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ή ζε 
δηνηθεηηθφ φξγαλν εηαηξείαο ζπλδεδεκέλεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920, κε ηνπο Φνξείο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

Αλ παξαβηαζζνχλ νη αλσηέξσ απαγνξεχζεηο θαη αλεμαξηήησο ησλ 

ινηπψλ θπξψζεσλ, ην φξγαλν πνπ δηφξηζε ηνλ παξαβάηε, δχλαηαη 
λα αλαθαιέζεη ην δηνξηζκφ ηνπ. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο (β) θαη (γ) ε απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ κεηά ηε ιήμε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηνπο ζηελ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ.. 
  

4.  Ξξφζιεςε ζπκβνχισλ θαη πξνζψπσλ εηδηθψλ πξνζφλησλ 

Κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. πνπ ιακβάλεηαη θαηφπηλ 

αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. κπνξεί λα ζπλάπηνληαη 
ζπκβάζεηο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο, θνξνινγηθνχο, λνκηθνχο, 
αζθαιηζηηθνχο ή θαη άιινπο ζπκβνχινπο, θαζψο θαη κε εηδηθνχο 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίνη ζα 
είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζε έξγα αληίζηνηρα κε εθείλα γηα ηα νπνία 

θαινχληαη λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 
Κε φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ νη αλσηέξσ 

ζχκβνπινη θαη πξφζσπα εηδηθψλ πξνζφλησλ παξέρνπλ, θαζψο θαη 
ε ακνηβή ηνπο. 

  
5. Απνζπάζεηο 

Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, 

θαζψο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ κπνξεί λα 
απνζπψληαη ζηελ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ., θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξί 

απνζπάζεσλ δηαηάμεσλ, ππάιιεινη ππνπξγείσλ θαη 
επνπηεπφκελσλ απφ απηά θνξέσλ. Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ 
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ππαιιήισλ απηψλ, γηα ην ρξφλν απφζπαζεο ηνπο, βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 
  

6. Ξεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ζεκάησλ Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. 
Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ 
κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ηεο Δ. Γ.Π.Γ.Η.Ρ, λα 

εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ, ν 
ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία άζθεζεο ηνπο, ε νξγάλσζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο, ε γξακκαηεηαθή ηεο ππνζηήξημε, θαζψο θαη θάζε 
άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

  
  

Αρθρο 7  
  

Γηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο 

  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 

  

Πηηο Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα 
πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο κε Πχκβαζε Πχκπξαμεο, πνπ έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λφκνπ απηνχ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 έσο 

16. 
  

  
Αρθρο 8  

  
Νξηζκνί 

  

Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 9 έσο 16ηνπ λφκνπ απηνχ, νη 
θαησηέξσ φξνη έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: 

"Αλαζέηνπζα Αξρή" λνείηαη ν Γεκφζηνο Φνξέαο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ν νπνίνο πξνθεξχζζεη 

δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή Ηδησηηθνχ Φνξέα κε ηνλ νπνίν ζα 
ζπλάςεη Πχκβαζε Πχκπξαμεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ. 
"Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο" λννχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο γηα ηελ επηινγή 
Ηδησηηθνχ Φνξέα ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ κε Πχκβαζε Πχκπξαμεο Έξγνπ ή πεξεζηψλ. Νη 
Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε Γηαδηθαζία Αλνηθηνχ 
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Ρχπνπ, Θιεηζηνχ Ρχπνπ, Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ θαη 

Γηαπξαγκάηεπζεο. 
"Γηαδηθαζίεο Αλνηθηνχ Ρχπνπ" λννχληαη νη δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην 

ησλ νπνίσλ θάζε ελδηαθεξφκελνο Ηδησηηθφο Φνξέαο κπνξεί λα 
ππνβάιεη Ξξνζθνξά εθφζνλ ζπγθεληξψλεη ηα πξνζφληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ε Ξξνθήξπμε. 
"Γηαδηθαζίεο Θιεηζηνχ Ρχπνπ" λννχληαη νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 

θάζε Ηδησηηθφο Φνξέαο κπνξεί λα δεηήζεη λα ζπκκεηάζρεη, 
πξνζθνξά φκσο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ απφ απηνχο εθείλνη κφλνλ 

νη Ηδησηηθνί Φνξείο πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 

"Γηαδηθαζίεο Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ" λννχληαη νη δηαδηθαζίεο 
ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ: 

- θάζε Ηδησηηθφο Φνξέαο κπνξεί λα δεηήζεη λα ζπκκεηάζρεη, 
- ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηεμάγεη δηάινγν κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 

έρνπλ επηιεγεί γηα λα εληνπίζεη ηελ πξνζθνξφηεξε ή ηηο 

πξνζθνξφηεξεο ιχζε ή ιχζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 
ηεο, θαη 

- νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά κε βάζε ηηο 
ιχζεηο πνπ θξίζεθαλ πξνζθνξφηεξεο. 

"Γηαδηθαζίεο Γηαπξαγκάηεπζεο" λννχληαη νη δηαδηθαζίεο θαηά ηηο 
νπνίεο νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δηαβνπιεχνληαη κε ηνπο Ηδησηηθνχο 

Φνξείο ηεο επηινγήο ηνπο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη απεπζείαο ηνπο 
φξνπο ησλ Ππκβάζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο. 
"Έξγν" λνείηαη ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ πξννξίδεηαη λα 
πιεξνί απηφ θαζαπηφ κηα νηθνλνκηθή ή ηερληθή ιεηηνπξγία. 

"Ηδηαίηεξα Ξνιχπινθε Πχκβαζε" λνείηαη θάζε ζχκβαζε ηεο νπνίαο 
νη βαζηθέο παξάκεηξνη (ηερληθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο, 

ιεηηνπξγηθέο, λνκηθέο θαη άιιεο) δελ κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα 

πξνζδηνξηζζνχλ εμαξρήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
"Κηθηή Πχκβαζε" λνείηαη θάζε ζχκβαζε ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν 

δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ αιιά πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν 

πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 
"Ξξνθήξπμε" ή "Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ" λνείηαη ην έγγξαθν κε 

ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή: 

- θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ηα επί κέξνπο ζηάδηα ηεο Γηαδηθαζίαο 

Αλάζεζεο, 
- πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη θαη, ελδερνκέλσο, ζπγθεθξηκέλνπο νπζηψδεηο φξνπο 
απηήο, 
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- πεξηγξάθεη ην εθηηκψκελν ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα ή ην 

εθηηκψκελν αληίηηκν παξνρήο ππεξεζηψλ, εθφζνλ είλαη 
αληηθεηκεληθά δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο, 

- αλαθέξεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη ηηο ηπρφλ εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε, φπσο δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ πνςεθίσλ, 
δηθαίσκα λα δεηά δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο, 

- αλαθέξεη ηηο εθαξκνζηέεο ζηε Γηαδηθαζία Αλάζεζεο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο, 

- θαζνξίδεη ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα 
ζπγθεληξψλνπλ νη πνςήθηνη θαη 

- πξνζδηνξίδεη ηνπο άιινπο ινηπνχο φξνπο πνπ ζα ηζρχζνπλ θαηά 
ηε Γηαδηθαζία Αλάζεζεο, θαζψο θαη ηα παξαξηήκαηα απηνχ. 

"Ξξνζθέξσλ" λνείηαη θάζε Ηδησηηθφο Φνξέαο πνπ έρεη ππνβάιεη 
Ξξνζθνξά ζην πιαίζην Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο. Ξξνζθέξσλ κπνξεί 

λα είλαη θάζε θαη' επάγγεικα εξγνιήπηεο ή πάξνρνο ππεξεζηψλ 

θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 
πνπ πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ζην νπνίν αθνξά ην πξνο 

εθηέιεζε έξγν ή ππεξεζία, εθφζνλ εθηειεί ηα αληίζηνηρα έξγα ή 
παξέρεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο ζηελ ειεχζεξε αγνξά. 

"Ξξνζθνξά" λνείηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ, 
ρξεκαηνδνηηθψλ θαη άιισλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινπλ νη 

πνςήθηνη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην 
πιαίζην Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ απηή έρεη 
ζέζεη κε ηελ Ξξνθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο θαη ηα ηπρφλ 

άιια έγγξαθα ηεο Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο. 
"Ππκβάζεηο" λννχληαη νη Κηθηέο Ππκβάζεηο, νη Ππκβάζεηο Έξγσλ 

θαη νη Ππκβάζεηο πεξεζηψλ. 
"Ππκβάζεηο Έξγνπ" λννχληαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν είηε ηελ εθηέιεζε, είηε ζπγρξφλσο ηε κειέηε θαη ηελ 

εθηέιεζε, εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε, κε νπνηαδήπνηε 
κέζα, ελφο έξγνπ ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο νξηδφκελεο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή αλάγθεο. 
"Ππκβάζεηο πεξεζηψλ" λννχληαη νη ζπκβάζεηο, πιελ ησλ 

Ππκβάζεσλ Έξγσλ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε θχζεο. 

"πνςήθηνο" λνείηαη θάζε Ηδησηηθφο Φνξέαο (ή νη ελψζεηο ή 
θνηλνπξαμίεο Ηδησηηθψλ Φνξέσλ) πνπ ζπκκεηέρεη ζε Γηαδηθαζία 

Αλάζεζεο. 
  

  
Αρθρο 9 
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Γεληθέο Αξρέο 

  
1. Γεληθέο Αξρέο 

(α) Πην πιαίζην ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ 
Γεκφζηνπ Φνξέα πνπ ελεξγεί σο Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηνπο 

πνςεθίνπο ή Ξξνζθέξνληεο, θαζψο θαη κε θάζε ηξίην 
εκπιεθφκελν πξφζσπν, ηζρχνπλ νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 
(β) Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 

Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο Πχκβαζεο ηεο 
νπνίαο επηδηψθεηαη ε ζχλαςε. 

  

2. Δμεηδίθεπζε γεληθψλ αξρψλ 

Πην λφκν απηφλ νη γεληθέο αξρέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: 

(α) Ίζε κεηαρείξηζε ζεκαίλεη ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε 

δηάθξηζεο κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα ή νπνηνδήπνηε άιιν θξηηήξην πνπ 
δελ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Πην πεξηερφκελν 

ηεο αξρήο απηήο ππάγεηαη φρη κφλν ν θαζνξηζκφο φξσλ πξφζβαζεο 
ζε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο δηαθξίζεηο, αιιά θαη ε 

ιήςε απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο φισλ ησλ κέηξσλ πνπ είλαη ζε ζέζε 
λα εμαζθαιίδνπλ ηελ άζθεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

(β) Γηαθάλεηα είλαη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζεζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα πξνβεί ζηε ζχλαςε Πχκβαζεο Έξγνπ ή 

πεξεζηψλ ή Κηθηήο Πχκβαζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ρσξίο ζηξεβιψζεηο. 

(γ) Αλαινγηθφηεηα ζεκαίλεη φηη θάζε κέηξν πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή πξέπεη λα είλαη αλαγθαίν θαη πξφζθνξν γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ζηνλ νπνίν απνβιέπεη, θαη λα πξνθαιεί ηα 

ιηγφηεξα δπλαηά πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε κηαο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Ηδίσο ζηα πιαίζηα ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο δελ 

επηηξέπεηαη λα αμηψλνληαη ηερληθέο, επαγγεικαηηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηθαλφηεηεο δπζαλάινγεο θαη ππεξβνιηθέο ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο Έξγνπ ή 
πεξεζηψλ ή ηεο Κηθηήο Πχκβαζεο. 

(δ) Ακνηβαία αλαγλψξηζε ζεκαίλεη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ππνρξενχηαη λα δερζεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο ειέγρνπο, 

θαζψο επίζεο ηνπο ηίηινπο, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηα πξνζφληα πνπ 
απαηηνχληαη ζε άιιν θξάηνο -κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην 
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κέηξν πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ηζνδχλακα κε εθείλα ηα νπνία 

απαηηνχληαη ζηελ Διιάδα. 
(ε) Ξξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζεκαίλεη φηη θαηά ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε Πχκβαζεο Έξγνπ ή 
πεξεζηψλ ή Κηθηήο Πχκβαζεο ιακβάλνληαη ππφςε: 

- νη ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο θαη ε θαηά ην δπλαηφ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ή ζπκβνιήο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
- νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα βειηησκέλεο ππεξεζίεο θαη 

- ε αλάγθε ρξήζεο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο. 
(ζη) Ξξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ ζεκαίλεη φηη νη 

απνθάζεηο, ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή απνξξηπηηθέο, πξέπεη λα είλαη 
αηηηνινγεκέλεο θαη λα κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν έλδηθεο 

πξνζηαζίαο ησλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ θαη ησλ ηδησηψλ ελ γέλεη. Πηελ 
έλλνηα ηεο έλδηθεο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζσξηλή 

έλδηθε πξνζηαζία. 

(δ) Αξρή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζεκαίλεη φηη: 

- δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή πνςεθίσλ πνπ 

είλαη ηθαλνί λα εθηειέζνπλ ηα έξγα ή λα παξάζρνπλ ηηο ππεξεζίεο 
πνπ επηζπκεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή, 

- ν δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη κε ίζνπο φξνπο θαη αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα θαη 

- απνηξέπεηαη ε δεκηνπξγία κνλνπσιηαθψλ ή νιηγνπσιηαθψλ 
θαηαζηάζεσλ ή ζηξεβιψζεσλ. 

Ν")) Αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη 
αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζεκαίλεη φηη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ εθηέιεζε ησλ Ππκβάζεσλ Έξγνπ ή πεξεζηψλ ή ησλ Κηθηψλ 
Ππκβάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε φηη ην θπζηθφ θαη ην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζπληζηά αγαζφ πνπ πξνζηαηεχεηαη 
απηνηειψο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία 

θαη λα δηαθπιαρζνχλ νη θπζηθνί πφξνη πξνο ράξε ησλ επφκελσλ 

γελεψλ. 
  

  
Αρθρο 10  

  
Αλάζεζε 

  
1. Θξηηήξηα Αλάζεζεο 

Ζ αλάζεζε ησλ Ππκβάζεσλ απφ ην Γεκφζην Φνξέα πνπ ελεξγεί σο 
Αλαζέηνπζα Αξρή γίλεηαη είηε κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο είηε κε ην 
θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 
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2.  Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξά 

Όηαλ ε αλάζεζε γίλεηαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο πιένλ 
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή εμεηάδεη θαη ζπλεθηηκά, πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ 
θαη δηάθνξεο άιιεο παξακέηξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, 

φπσο είλαη ε πνηφηεηα, ε ηηκή, ε ηερληθή αξηηφηεηα, ηα αηζζεηηθά 
θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 
ηερληθή ζπλδξνκή, ε εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ε πξνζεζκία 

παξάδνζεο ή εθηέιεζεο θ.ιπ.. Ρα θξηηήξηα απηά πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην 

πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο Αλάζεζεο. Ζ ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ 
πξνζδίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
Ξξνζθνξάο πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πνςεθίνπο. Ζ 

ζηάζκηζε απηή κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαη κε ηνλ θαζνξηζκφ 

αλψηαηνπ θαη θαηψηαηνπ νξίνπ (εχξνπο). Πε πεξίπησζε πνπ ε 
ζηάζκηζε δελ είλαη δπλαηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζδηνξίδεη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη επηιέμεη κε ηελ θαηάξηηζε 
πίλαθα, φπνπ ηα θξηηήξηα απηά εκθαίλνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

ζπνπδαηφηεηαο. 
  

3. Όηαλ ε αλάζεζε γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα 

επηηξέπεη ηελ ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ δπλαηφηεηα 
απηή πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ξεηά ζηελ Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ, 

δηαθνξεηηθά νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. Πην κέηξν πνπ επηηξέπνληαη, νη ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Ξξνθήξπμε ή ζηα παξαξηήκαηα απηήο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ιακβάλεη ππφςε ηεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο ελαιιαθηηθέο 
πξνζθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

έρεη νξίζεη. 
  

4. Αζπλήζηζηα ρακειέο Ξξνζθνξέο θαη θξαηηθέο εληζρχζεηο 

Όηαλ νη Ξξνζθνξέο πνπ θαηέζεζαλ νη Ξξνζθέξνληεο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή εκθαλίδνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε 
ην εθηηκψκελν θφζηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απνξξίςεη ηηο Ξξνζθνξέο απηέο, νθείιεη 
λα δεηήζεη γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο Ξξνζθέξνληεο. Νη 

δηεπθξηλίζεηο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηδίσο ζηε κέζνδν 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηηο ηερληθέο 

ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη, ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 
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ελδερνκέλσο ζπληξέρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο 
ελίζρπζεο ζηνλ Ξξνζθέξνληα. Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη κηα 

πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ιφγσ θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ 
ζα ρνξεγεζεί ζηνλ Ξξνζθέξνληα, ε Ξξνζθνξά κπνξεί λα 

απνξξίπηεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ιφγν απηφλ κφλν κεηά απφ 
δηαβνχιεπζε κε ηνλ Ξξνζθέξνληα, θαη εθφζνλ απηφο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα απνδείμεη, εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο ηελ νπνία ηάζζεη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή, φηη ε ελ ιφγσ ελίζρπζε ζα ρνξεγεζεί ζε λφκηκα 

πιαίζηα. 
  

  
Αρθρο 11  

  
Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο 

  

1. Αλνηθηέο θαη θιεηζηέο δηαδηθαζίεο 

Γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε Κηθηψλ Ππκβάζεσλ, Ππκβάζεσλ 

Έξγνπ θαη Ππκβάζεσλ πεξεζηψλ, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο 
εθαξκφδνπλ είηε Γηαδηθαζίεο Αλνηθηνχ Ρχπνπ είηε Γηαδηθαζίεο 

Θιεηζηνχ Ρχπνπ. 
  

2. Όξνη Γηαδηθαζίαο Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ 

πφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13, νη Αλαζέηνπζεο 

Αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ Κηθηέο Ππκβάζεηο, Ππκβάζεηο Έξγνπ 
θαη Ππκβάζεηο πεξεζηψλ αθνινπζψληαο Γηαδηθαζίεο 

Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ. 
  

3. Όξνη Γηαδηθαζίαο Γηαπξαγκάηεπζεο 

πφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 νη Αλαζέηνπζεο 

Αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ Ππκβάζεηο Έξγνπ θαη Ππκβάζεηο 

πεξεζηψλ αθνινπζψληαο Γηαδηθαζίεο Γηαπξαγκάηεπζεο. 
  

  
Αρθρο 12 

  
Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο 

  
1. Διάρηζηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο 

Κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα 

θαζνξίδεη ηα ειάρηζηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο πνπ νθείινπλ λα 
ζπγθεληξψλνπλ νη πνςήθηνη. Ρα ειάρηζηα απηά πξνζφληα θαη 

ηθαλφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 
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2. Ξεξηνξηζκφο πνςεθίσλ 

Πηηο Γηαδηθαζίεο Θιεηζηνχ Ρχπνπ, ζηηο Γηαδηθαζίεο 

Γηαπξαγκάηεπζεο (εθφζνλ γίλνληαη κε δεκνζίεπζε Ξξνθήξπμεο 
Γηαγσληζκνχ) θαη ζηηο Γηαδηθαζίεο Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πνςεθίσλ 
νη νπνίνη πξνζθαινχληαη γηα λα ππνβάινπλ Ξξνζθνξά, λα 

δηαπξαγκαηεπζνχλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηάινγν, ππφ ηνλ φξν 
λα ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο πνςεθίσλ. Κε ηελ Ξξνθήξπμε 

Γηαγσληζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζδηνξίδεη ηα θξηηήξηα πνπ 
πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επηινγή ησλ πνςεθίσλ πνπ 

ζα θαιέζεη, ηνλ ειάρηζην αξηζκφ πνςεθίσλ πνπ πξνβιέπεη φηη ζα 
θαιέζεη θαη, ελδερνκέλσο, ην κέγηζην αξηζκφ. Ρα θξηηήξηα απηά 

πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά θαη λα κελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο 
κεηαμχ ησλ πνςεθίσλ. Πηηο Γηαδηθαζίεο Θιεηζηνχ Ρχπνπ, ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο πνςεθίσλ είλαη πέληε. Πηε Γηαδηθαζία 

Γηαπξαγκάηεπζεο (εθφζνλ γίλεηαη κε δεκνζίεπζε Ξξνθήξπμεο) θαη 
ζηε Γηαδηθαζία Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ, ν ειάρηζηνο αξηζκφο 

πνςεθίσλ είλαη ηξεηο. Πε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ 
πξνζθαινχκελσλ πνςεθίσλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη πξαγκαηηθφο αληαγσληζκφο. Νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο 
θαινχλ αξηζκφ πνςεθίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν πξνο ηνλ ειάρηζην 

αξηζκφ πνςεθίσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Αλ ν 
αξηζκφο ησλ πνςεθίσλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

θαη ηα ειάρηζηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε 
ηελ Ξξνθήξπμε, είλαη κηθξφηεξνο απφ ην ειάρηζην φξην, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα ζπλερίδεη ηε Γηαδηθαζία Αλάζεζεο 
θαιψληαο ηνλ πνςήθην ή ηνπο πνςεθίνπο πνπ πιεξνχλ ηα 

ειάρηζηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ κπνξεί 
λα πεξηιακβάλεη ζηε Γηαδηθαζία Αλάζεζεο πξφζσπα πνπ δελ 

ππέβαιαλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή πνςεθίνπο πνπ δελ 

ζπγθεληξψλνπλ ηα ειάρηζηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ 
θαζνξηζζεί. 

  
  

Αρθρο 13  
  

Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο 

  

1. Ηδηαίηεξα πνιχπινθεο Ππκβάζεηο 

Πηηο Ηδηαίηεξα Ξνιχπινθεο Ππκβάζεηο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη 

εθφζνλ θξίλεη φηη ε ηήξεζε Γηαδηθαζίαο Αλνηθηνχ Ρχπνπ ή 
Θιεηζηνχ Ρχπνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλεο 
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Πχκβαζεο, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηε Γηαδηθαζία Αληαγσληζηηθνχ 

Γηαιφγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ. 
  

2. Θξηηήξην αλάζεζεο Γηαδηθαζίαο Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ 

Πηε Γηαδηθαζία Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ, ε αλάζεζε ηεο 

Πχκβαζεο Πχκπξαμεο πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε 
βάζε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

Ξξνζθνξάο. 
  

3. Ξξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεκνζηεχεη Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ ε νπνία 
πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηέρνληαη, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, θαη ζε 
παξαξηήκαηα ηεο Ξξνθήξπμεο· 

  

4. Γηεμαγσγή δηαιφγνπ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζθνξφηεξσλ 
ιχζεσλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη κε ηνπο πνςεθίνπο πνπ 
επειέγεζαλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 ζε δηάινγν, 

ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο 

αλάγθεο ηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ απηνχ, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή εμαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πνςεθίσλ 

κεξηκλψληαο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ παξνρή ηεο ίδηαο επαθξηβψο 
πιεξνθφξεζεο ζε φινπο ηνπο πνςεθίνπο. Νη ιχζεηο, πξνηάζεηο 

θαη ελ γέλεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε 
γλψζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ έλαλ πνςήθην είλαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη δελ γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο άιινπο πνςεθίνπο 
ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ. 

  

5. Γηάινγνο ζε δηαδνρηθέο θάζεηο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα πξνβιέςεη φηη ε Γηαδηθαζία 

Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ δχλαηαη λα δηεμαρζεί θαη ζε δηαδνρηθέο 
θάζεηο, ζε ηξφπν ψζηε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε 

ιχζεσλ θαηά ηε θάζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε 

Γηαγσληζκνχ. Κλεία ηεο δπλαηφηεηαο απηήο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ ή θαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν ην νπνίν θαη 

γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πνςεθίνπο. 
  

6. Ιήμε Γηαιφγνπ θαη ππνβνιή Ξξνζθνξψλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, αθνχ επηιέγεη ηε ιχζε ή ηηο ιχζεηο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο, θεξχζζεη ηε ιήμε ηνπ 
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δηαιφγνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο πνςεθίνπο, ηνπο νπνίνπο 

θαιεί λα ππνβάινπλ ηελ ηειηθή Ξξνζθνξά ηνπο, κε βάζε ηε ιχζε 
ή ηηο ιχζεηο πνπ επειέγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ. 

  
7. Ξιεξφηεηα Ξξνζθνξψλ 

Νη Ξξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ιχζεο πνπ επηιέρζεθε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαιφγνπ. 
  

8. Ξαξνρή δηεπθξηλίζεσλ, ζπκπιεξψζεηο θαη πξνυπνζέζεηο απηψλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηά 

απφ ηνπο Ξξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο 
Ξξνζθνξέο ηνπο ή λα ηηο ζπκπιεξψλνπλ, εθφζνλ νη δηεπθξηλίζεηο 

ή ζπκπιεξψζεηο απηέο: 

- δελ επηθέξνπλ ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Ξξνζθνξάο, 

- δελ πξνμελνχλ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 
- δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε Ξξνζθέξνληαο. 

  
9. Αμηνιφγεζε Ξξνζθνξψλ. Δπηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αμηνινγεί ηηο Ξξνζθνξέο κε βάζε ηα θξηηήξηα 

αλάζεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηελ Ξξνθήξπμε θαη επηιέγεη ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξά, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη 
λα δεηά απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξά είηε λα παξάζρεη 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπ είηε λα ηε 

ζπκπιεξψζεη, εθφζνλ ε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε απηή: 

- δελ επηθέξεη ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Ξξνζθνξάο ηνπ Ξξνζθέξνληαο, 

- δελ πξνμελεί ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 
- δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε άιινπ 

Ξξνζθέξνληνο. 
  

10. Απνλνκή βξαβείσλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, εθφζνλ θξίλεη φηη ην θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηε Γηαδηθαζία Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ είλαη πςειφ, δχλαηαη λα 
απνλέκεη βξαβεία ή λα θαηαβάιεη κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο 

ζηνπο Ξξνζθέξνληεο. Πρεηηθή κλεία πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ 
Ξξνθήξπμε. 

  
  

Αρθρο 14 
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Γηαδηθαζίεο Γηαπξαγκάηεπζεο 

  

1. Ξεξηπηψζεηο εθαξκνγήο κεηά απφ Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα αλαζέηεη θαη λα ζπλάπηεη Ππκβάζεηο 

Έξγνπ, πεξεζηψλ ή Κηθηέο Ππκβάζεηο εθαξκφδνληαο ηε 
Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο, κεηά απφ ηε δεκνζίεπζε 

Ξξνθήξπμεο Γηαγσληζκνχ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Κεηά απφ Γηαδηθαζία Αλνηθηνχ ή Θιεηζηνχ Ρχπνπ ή 

Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ εθφζνλ: 

αα) νη Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ είηε ήζαλ απαξάδεθηεο κε 

βάζε δηάηαμε λφκνπ είηε δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δε ηνπ άξζξνπ 15 ή ηεο 

Ξξνθήξπμεο, 
ββ) νη φξνη ηεο πξνηεηλφκελεο Πχκβαζεο δελ ηξνπνπνηνχληαη 

νπζησδψο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο πνπ είραλ πξνηαζεί θαηά ηελ 

πξνεγεζείζα δηαδηθαζία Αλνηθηνχ ή Θιεηζηνχ Ρχπνπ ή 
Αληαγσληζηηθνχ Γηαιφγνπ. 

(β) Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα ή 
ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε θχζε ή δηάθνξνη αζηάζκεηνη παξάγνληεο 

δελ επηηξέπνπλ ην ζπλνιηθφ πξνθαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ. 
(γ) Όηαλ πξφθεηηαη γηα Πχκβαζε πεξεζηψλ θαη δε γηα παξνρέο 

δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, εθφζνλ ε θχζε ησλ ππεξεζηψλ ή εξγαζηψλ 
απηψλ είλαη ηέηνηα ψζηε νη πξνδηαγξαθέο ηεο Πχκβαζεο λα κελ 

είλαη δπλαηφ λα θαζνξίδνληαη κε επαξθή αθξίβεηα θαη γηα ην ιφγν 
απηφλ λα κελ είλαη εθηθηή ε αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο κε επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο Ξξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ 
δηέπνπλ ηηο Γηαδηθαζίεο Αλνηθηνχ ή Θιεηζηνχ Ρχπνπ. 

(δ) Πηηο Ππκβάζεηο Έξγσλ, γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο έξεπλαο, δνθηκήο ή ηειεηνπνίεζεο θαη 

φρη γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ή ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
  

2. Γηαπξαγκάηεπζε Ξξνζθνξψλ 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο Ξξνζθέξνληεο ηηο 
Ξξνζθνξέο πνπ απηνί ππνβάιινπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

πξνζαξκφδνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμεο κε απψηεξν 
ζθνπφ λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε Ξξνζθνξά. 

  
3. Θξηηήξην αλάζεζεο 

Θαηά ηε Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο, ε αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε βάζε ην θξηηήξην ηεο 

πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξάο. 
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4. Ίζε κεηαρείξηζε 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο Γηαπξαγκάηεπζεο, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή εμαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ Ξξνζθεξφλησλ 
κεξηκλψληαο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ παξνρή ηεο ίδηαο επαθξηβψο 

πιεξνθφξεζεο ζε φινπο. Δηδηθφηεξα, δελ παξέρεη, θαηά ηξφπν πνπ 
λα δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο, πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επλννχλ 

νξηζκέλνπο Ξξνζθέξνληεο ζε ζρέζε κε άιινπο. 
  

5. Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ζε δηαδνρηθέο θάζεηο Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα πξνβιέςεη φηη Γηαδηθαζία 

Γηαπξαγκάηεπζεο δχλαηαη λα δηεμαρζεί θαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο κε 
ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ Ξξνζθνξψλ πνπ εμεηάδνληαη 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ . Κλεία ηεο δπλαηφηεηαο απηήο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ ή θαη ζε μερσξηζηφ 

έγγξαθν ην νπνίν θαη γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πνςεθίνπο. 
  

  
Αρθρο 15 

  
Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνςεθίσλ. 

Σξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. Αμηνιφγεζε. 
Ξξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο πνςεθίνπ 

  
1. Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Πηα πιαίζηα ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο θαη πξηλ απφ ηελ αλάζεζε 
ηεο Πχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ειέγρεη αλ δελ ζπληξέρεη 

ιφγνο απνθιεηζκνχ πνςεθίσλ ή Ξξνζθεξφλησλ. Ππγθεθξηκέλα: 

(α) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο Γηαδηθαζίεο 

Αλάζεζεο νπνηνπδήπνηε πνςεθίνπ πνπ είηε ν ίδηνο είηε ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηνπ ή δχλαληαη λα ηνλ 
ειέγρνπλ, έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ γηα αδίθεκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο 
ηξηψλ κελψλ θαη άλσ ή θάζεηξμεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηά απφ ηνπο 
πνςεθίνπο λα ππνβάινπλ ζρεηηθά έγγξαθα. Όηαλ ν πνςήθηνο 

δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα, αιιά πξνέξρεηαη απφ άιιν 
θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

κπνξεί λα δεηά ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ηνπ πνςεθίνπ. 

(β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη 
νπνηνλδήπνηε πνςήθην ή Ξξνζθέξνληα απφ ηε ζπκκεηνρή ή ηελ 

πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ζηηο Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο, εθφζνλ: 
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αα) ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε είηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπ, 
ββ) έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 
ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε είηε απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ, 

γγ) έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή 
ηνπ δηαγσγή, κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα 

είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο είηε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ, 

δδ) έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ην νπνίν 

απνδεδεηγκέλσο δηαπίζησζε κε νπνηνδήπνηε κέζν ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή, 

εε) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα είηε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ, 

ζηζη) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο ή ζχζηαζεο ηνπ, 

δδ) πξνέβε απνδεδεηγκέλσο ζε ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο θαηά 
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο. 

  

2. Σξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα 

Κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ απαηηνχκελνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1 ειέγρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ πνςεθίσλ ή Ξξνζθεξφλησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα 
(α) έσο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 , αιιά θαη ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Γηα ηνλ έιεγρν 
απηφλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, κεηαμχ άιισλ, λα δεηά απφ 

ηνπο πνςεθίνπο ή Ξξνζθέξνληεο λα πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία απφ 
ηα νπνία λα πξνθχπηεη: 

α) ε χπαξμε ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ή ππνζηήξημεο ζχκθσλα 
κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νξίδνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε 

Γηαγσληζκνχ, 
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β) ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (φπσο δηα κέζνπ ηζνινγηζκψλ ή 

απνζπαζκάησλ ηζνινγηζκψλ), 
γ) ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ή ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο 

ρξήζεηο θαη' αλψηαην φξην, 
δ) ε δέζκεπζε ηξίησλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ πνςήθην ή 

Ξξνζθέξνληα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή 
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ (φπσο δηα κέζνπ 

δήισζεο ηνπ ηξίηνπ), εθφζνλ γίλεηαη επίθιεζε ηέηνηαο δέζκεπζεο, 
ε) εθφζνλ ν πνςήθηνο ή Ξξνζθέξσλ είλαη θνηλνπξαμία, ε θχζε 

θαη έθηαζε ηεο δέζκεπζεο γηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ 
πξνζψπσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ ή ηξίησλ (φπσο δηα κέζνπ 

δήισζεο ή βεβαίσζεο ρνξεγνχκελεο απφ ηα κέιε ηεο 
θνηλνπξαμίαο), 

ζη) ε πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (φπσο δηα κέζνπ βεβαίσζεο 

δηεζλνχο νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ε 
ζρεηηθή δηαβάζκηζε). 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πνςήθηνο ή Ξξνζθέξσλ, γηα βάζηκν ιφγν, 
δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηεί ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ην 

νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη θαηάιιειν. 
  

3. Αμηνιφγεζε Ρερληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Ηθαλνηήησλ 

Δθηφο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 

θαη 2, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αμηνινγεί ηηο ηερληθέο θαη 
επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πνςεθίσλ ή Ξξνζθεξφλησλ. 

(α) Νη ηερληθέο ηθαλφηεηεο ησλ πνςεθίσλ ή Ξξνζθεξφλησλ 
κπνξνχλ λα απνδεηθλχνληαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηε θχζε, ηελ πνζφηεηα ή ηε 

ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο. 
Ππγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλσηέξσ αμηνιφγεζεο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηά: 

αα) ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία, κε ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ζηνηρεία απφ 
ηα νπνία πξνθχπηεη ε νξζή εθηέιεζε ηνπο, ην ζρεηηθφ πνζφ, ν 

ηφπνο θαη ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο θαη ε έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα απνπεξάησζε ηνπο, 

ββ) ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή ησλ 
θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή παξαζρέζεθαλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ 
πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ παξαιήπηε, 
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γγ) αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηνλ πνςήθην ή Ξξνζθέξνληα είηε φρη, 
δδ) πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλεη ν πνςήθηνο ή Ξξνζθέξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
πνηφηεηαο θαη πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ, 
εε) αλαθνξά επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πνςεθίνπ ή 

Ξξνζθέξνληα ή αλαθνξά ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ησλ δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ ηνπ ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ή ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ, 
ζηζη) αλαθνξά ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ 

κπνξεί λα εθαξκφδεη ν πνςήθηνο ή Ξξνζθέξσλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, φπνπ απηφ ελδείθλπηαη, 

δδ) δήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ 
ηνπ πνςεθίνπ ή Ξξνζθέξνληαο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, 

εε) δήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 
ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν πνςήθηνο ή Ξξνζθέξσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, 
ζζ) αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο ην 

νπνίν ν πνςήθηνο ή Ξξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ 

βαζηθψλ φξσλ ηεο ππεξγνιαβίαο, 
ηη) εθφζνλ γίλεηαη επίθιεζε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηξίηνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, βεβαηψζεηο ηνπ ηξίηνπ 
απηνχ απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη ε δέζκεπζε ηνπ λα αλαιάβεη ην 

ζχλνιν ή κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, 
ηαηα) πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμία, βεβαίσζε απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε θχζε θαη έθηαζε ηεο δέζκεπζεο γηα νηθνλνκηθή 
ζπκκεηνρή ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ ή ηξίησλ. 

(β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεηά απφ ηνπο πνςεθίνπο ή 

Ξξνζθέξνληεο λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε 

έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ. Πηηο Ππκβάζεηο πεξεζηψλ, 
εθφζνλ νη πνςήθηνη ή Ξξνζθέξνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή 

έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα είλαη ζε 
ζέζε λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ή 

ζχζηαζεο ηνπο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη δπλαηφλ λα ηνπο δεηά λα 
απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ 

ιφγσ νξγαληζκνχ. 
(γ) Όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο πνςεθίνπο ή 

Ξξνζθέξνληεο λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ 
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο 

ησλ πνςεθίσλ ή Ξξνζθεξφλησλ νξηζκέλσλ πξνηχπσλ 
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εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ βαζίδνληαη ζηα ζρεηηθά επξσπατθά 
πξφηππα θαη πηζηνπνηνχληαη απφ νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηα 

επξσπατθά πξφηππα γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηα ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ 

νξγαληζκνί πνπ εδξεχνπλ ζε άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Δλσζεο. 

(δ) Όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο πνςεθίνπο ή 
Ξξνζθέξνληεο λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο 
ησλ πνςεθίσλ ή Ξξνζθεξφλησλ νξηζκέλσλ πξνηχπσλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πξέπεη λα παξαπέκπεη είηε ζην 
Δπξσπατθφ Πχζηεκα Νηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (EMAS) 

είηε ζε πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ βαζίδνληαη ζε 
αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα. 

(ε) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πνςεθίνπο ή 

Ξξνζθέξνληεο λα ζπκπιεξψλνπλ ή λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα 
πνπ ππέβαιαλ ζηα πιαίζηα ησλ Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο. 

(ζη) Ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πξνζθφκηζεο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ Ξξνθήξπμε. 

  
  

Αρθρο 16  
  

Θαη' εμαίξεζε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3049/2002 

  

Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο ησλ άξζξσλ 9 έσο 15, ε Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο θαη κε ηήξεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 
άξζξνπ 9, δχλαηαη λα ελεξγήζεη σο Αλαζέηνπζα Αξρή κε αλάινγε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 

3049/2002. Πηελ πεξίπησζε απηή, θάζε αλαθνξά ζηε Γηππνπξγηθή 
Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.) λνείηαη σο αλαθνξά ζηε 

Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ. θαη θάζε αλαθνξά ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Δ.Γ.Α.) λνείηαη σο αλαθνξά ζηελ 

Δ.Γ.Π.Γ.Η.Ρ. 
  

  
Αρθρο 17 

  
Πχκβαζε Πχκπξαμεο 

  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 
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1. Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Νη Ππκβάζεηο Πχκπξαμεο, θαζψο θαη ηα Ξαξεπφκελα Πχκθσλα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαζνξίζηεθαλ 
απφ ην Γεκφζην Φνξέα κε ηε ζρεηηθή Ξξνθήξπμε θαηά ηε 

Γηαδηθαζία Αλάζεζεο θαη ζπληζηνχλ ην κφλν ζπκβαηηθφ πιαίζην 
πνπ δεζκεχεη ηνπο εκπιεθφκελνπο Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο 

Φνξείο. 
Πηηο Ππκπξάμεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο Πχκβαζεο Πχκπξαμεο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

  
2. Ξεξηερφκελν Ππκβάζεσλ Πχκπξαμεο 

Νη Ππκβάζεηο Πχκπξαμεο θαη ηα Ξαξεπφκελα Πχκθσλα 
πεξηιακβάλνπλ ζαθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

Πχκπξαμεο. Δηδηθφηεξα, κε ηηο άλσ Ππκβάζεηο πξνβιέπνληαη ηδίσο 
ηα αθφινπζα: 

(α) Ρν αληηθείκελν ηεο Πχκπξαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο, ην θαηαβιεηέν ζηνλ 

Ηδησηηθφ Φνξέα ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα θαη νη δηαηάμεηο βάζεη ησλ 
νπνίσλ ζα επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηα 

αληαιιάγκαηα πνπ ηπρφλ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ηειηθνχο 
ρξήζηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

(β) Ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο επνπηείαο ηεο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηνπ έξγνπ ή ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είηε κέζσ αλεμάξηεησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ν Γεκφζηνο θαη ν Ηδησηηθφο Φνξέαο πξνζιακβάλνπλ 
απφ θνηλνχ γηα ην ζθνπφ απηφλ είηε κέζσ ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 
(γ) Νη κέζνδνη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

(δ) Ρν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
Πχκπξαμεο, νη πξνυπνζέζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ, νη πνηληθέο ξήηξεο 

θαη ηα αληαιιάγκαηα ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ή ζχληκεζεο 
αληίζηνηρα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απηνχ, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

Πχκβαζεο Πχκπξαμεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξάηαζεο 
ή ζχληκεζεο ηεο δηάξθεηαο απηήο. 

(ε) Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα παξαρσξείηαη ζηνλ Ηδησηηθφ Φνξέα ε 
ρξήζε ή ε εθκεηάιιεπζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηελ 
παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ηα ηπρφλ πξνβιεπφκελα αληαιιάγκαηα. 

(ζη) Ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο Πχκπξαμεο. 
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(δ) Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε εθ κέξνπο ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα έγθξηζε 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα, θαζψο θαη 
ηεο δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπο. 

(ε) Ζ θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη νη ζπλέπεηεο 
επέιεπζεο γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. 

(ζ) Νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο ή 
ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα. 

(η) Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αξραηνηήησλ. 
(ηα) Ζ θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο. 
(ηβ) Ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκπξαμεο. 
(ηγ) Ρν χςνο ησλ αληαιιαγκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε ρξήζε 

ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο ρξήζηεο, ν ηξφπνο είζπξαμεο 
ηνπο, θαζψο θαη νη ιφγνη θαη ηξφπνη αλαπξνζαξκνγήο ηνπο. 

(ηδ) Ν ηξφπνο επηκεξηζκνχ, κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ 

Φνξέα, ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, είηε απφ ηελ ηπρφλ 
αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα είηε κεηά 

ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ απφδνζεο ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ηνπ. 

(ηε) Ζ έθηαζε ησλ εγγπήζεσλ πνπ παξέρεη ν Ηδησηηθφο Φνξέαο γηα 
ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ηνπ έξγνπ ή ηελ πξνζήθνπζα παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 
(ηζη) Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα ή ησλ δαλεηζηψλ κε 

απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ απηή 
επηηξέπεηαη, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. 

(ηδ) Ζ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη ε ελ γέλεη απνθαηάζηαζε ηεο 
πξνθιεζείζαο δεκίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νπνηνδήπνηε απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε αζεηεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
  

(ηε) Νη ιφγνη θαηαγγειίαο θάζε ζχκβαζεο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο. 

(ηζ) Ρν εθαξκνζηέν δίθαην. 
(θ) Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ. 

(θα) Ζ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ηπρφλ πξνζαξηεκάησλ ή 
παξαξηεκάησλ θάζε ζχκβαζεο. 

(θβ) Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

(θγ) Ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ζην 
Γεκφζην κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εθκεηάιιεπζεο, νη ηπρφλ 

ππνρξεψζεηο εθπαίδεπζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ηνπ 
Ηδησηηθνχ Φνξέα ζην Γεκφζην Φνξέα, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ παξάδνζε θαη νη εγγπήζεηο θαζψο θαη ν 
ρξφλνο απηψλ κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο απφ 

ην Γεκφζην Φνξέα. 
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(θδ) Νη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο. 
(θε) Ζ ηπρφλ δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ απφ Δπηηξνπή 

Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ νξίδνπλ απφ θνηλνχ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε. 

  
  

Αρθρο 18  
  

Θέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

  

1. Σξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη απφδεημε απηήο Νη Δηαηξείεο 
Δηδηθνχ Πθνπνχ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1, πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα 
πιαίζηα Ππκπξάμεσλ, θέξνπλ ηελ επζχλε θαη ηνλ θίλδπλν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζήθνπζα εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο απφ ηηο ζρεηηθέο Ππκβάζεηο Πχκπξαμεο ή 
θαη ηα Ξαξεπφκελα Πχκθσλα, νθείινπλ δε λα πξνζθνκίδνπλ ζηνπο 

Γεκφζηνπο Φνξείο ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 
δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ επαξθεί γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ απηέο 
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ξξνθήξπμε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

πεξηιακβάλεη ηδίσο: 

(α) ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ, 

(β) ηα θεθάιαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ κε 
νπνηαδήπνηε κνξθή δαλείνπ ή πίζησζεο θαη ηδίσο κε δάλεηα, 

νκνινγίεο θαη ηηηινπνίεζε κειινληηθψλ ή πθηζηάκελσλ 
απαηηήζεσλ, 

(γ) ηηο αλαγθαίεο εγγπήζεηο ή εμαζθαιίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 
παξνρή ησλ ππφ (α) θαη (β) αλσηέξσ θεθαιαίσλ ή πηζηψζεσλ, 

(δ) ηνπο πφξνπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Πχκπξαμεο θαηά ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν. 
  

2. Ππκκεηνρή Γεκφζησλ Φνξέσλ θαη κνξθέο απηήο - Αιια 
αληαιιάγκαηα 

(α) Πηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ή ηεο παξνρήο 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην λφκν απηφλ, κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη Γεκφζηνη Φνξείο. Ζ ζπκκεηνρή απηή κπνξεί λα 
είλαη ζε ρξήκα ή ζε είδνο. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, κπνξεί λα 

έρεη ηε κνξθή αληαιιαγκάησλ φπσο ελδεηθηηθά είλαη ε 
παξαρψξεζε αθηλήησλ θαηά ρξήζε (ελ φισ ή ελ κέξεη), ε 

παξαρψξεζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ θαη ε 
εθρψξεζε δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο έξγσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη ζηελ 
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Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ δελ κπνξεί λα εθηείλνληαη θαη ζην 

δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί κεηά ηε ιήμε ηεο Πχκβαζεο Πχκπξαμεο. 
(β) Νη Γεκφζηνη Φνξείο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκπξαμεο. 
(γ) Πε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα θαη ε 

κνξθή ή νη κνξθέο πνπ ζα κπνξεί λα ιάβεη, πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηε ζρεηηθή Ξξνθήξπμε. 

  
3. Απεπζείαο ζπκβάζεηο κε ηνπο δαλεηζηέο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ξχζκηζεο εηδηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ ελ γέλεη 
δηεπθφιπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ή ηεο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, νη Γεκφζηνη Φνξείο δχλαληαη λα 
ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο θαη κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ 

Πθνπνχ. 
  

  

Αρθρο 19 

  

Αληάιιαγκα θαηαβιεηέν απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ έξγσλ ή 
ππεξεζηψλ 

  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΟΘΚΗΕΔΗΠ 

  

1. Θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ζπκβαηηθνχ αληαιιάγκαηνο 

Όηαλ ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ 

εηζπξάηηεηαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, απεπζείαο απφ ηνπο ηειηθνχο 
ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη 

θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο 
Γ.Δ.Π.Γ.Η.Ρ.. 

  

2. Ππλδξνκή ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα 

Ν εθάζηνηε εκπιεθφκελνο Γεκφζηνο Φνξέαο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

αξκφδηα δεκφζηα αξρή παξέρεη θάζε ζπλδξνκή πνπ θξίλεηαη 
αλαγθαία, ψζηε ε Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ λα δχλαηαη λα 

εηζπξάηηεη απξφζθνπηα ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
πνπ απνηεινχλην ζπκβαηηθφ ηεο αληάιιαγκα. 

  
  

Αρθρο 20  
  

Έθδνζε αδεηψλ 
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Ζ έθδνζε φισλ ησλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κειέηε, 

θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη 
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ή θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζην πεδίν εθαξκνγήο γίλεηαη ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ. Νη άδεηεο απηέο 

ινγίδεηαη φηη έρνπλ εθδνζεί, αλ νη αξκφδηεο θαη ζπλαξκφδηεο γηα 
ηελ έθδνζε ηνπο αξρέο δελ έρνπλ πξνβεί ζε έγγξαθε 

αηηηνινγεκέλε άξλεζε έθδνζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
εμήληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ 

Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ. Αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο ινγίδεηαη φηη 
έρεη ππνβιεζεί λνκίκσο κφλν: (α) εάλ ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη θαηά λφκν απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε 
ηεο άδεηαο απηήο θαη (β) έρεη ηχρεη πξνειέγρνπ πιεξφηεηαο 

θαθέινπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνέιεγρνο απηφο 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

  

  
Αρθρο 21  

  
Αξραηνινγηθά επξήκαηα 

  
Πε πεξίπησζε αλεχξεζεο αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ν Γεκφζηνο Φνξέαο, θαηφπηλ εηδνπνίεζεο απφ ηελ 
Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ, γλσζηνπνηεί απηφ ζηελ αξκφδηα 

Αξραηνινγηθή πεξεζία, ε νπνία ππνρξενχηαη κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ λα ππνδείμεη ηξφπνπο 

ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ θαη λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο 
ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ. Αλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε άλσ πξνζεζκία, ε Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ 
δχλαηαη λα δεηήζεη θαη ν Γεκφζηνο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα 

ρνξεγήζεη ρξνληθή παξάηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπκβαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ ίζε κε ηελ θαζπζηέξεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε κε 
ζπκκφξθσζε ηεο αξκφδηαο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο θαη ηελ 

θαζπζηέξεζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

επξεκάησλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αλφξζσζε ηεο δεκίαο πνπ ηπρφλ ππέζηε 

απφ ηελ θαζπζηέξεζε. 
  

  
Αρθρο 22  

  
Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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1. Κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

Νη απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε κειέηεο ή πξνκειέηεο 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εθπνλνχληαη θαη εγθξίλνληαη θαη νη 

επηβαιιφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη θαζνξίδνληαη πξηλ απφ ηελ 
αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο Πχκπξαμεο. Αλ ν εκπιεθφκελνο Γεκφζηνο 

Φνξέαο, γηα ιφγνπο πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη εμαξρήο 
πξνβιέςεη αθφκε θαη κε θαηαβνιή ηδηαίηεξεο επηκέιεηαο, επηβάιιεη 

πξφζζεηνπο φξνπο, ηφηε νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηελ Δηαηξεία 
Δηδηθνχ Πθνπνχ γηα θάζε πξφζζεην θφζηνο ή δαπάλε ηεο. 

  
2. Κέηξα απμεκέλεο πξνζηαζίαο 

Πηε Πχκβαζε Πχκπξαμεο κπνξεί λα πξνβιέπνληαη κέηξα 
απμεκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, εθφζνλ ηα κέηξα απηά είραλ πεξηιεθζεί ζηε 
ζρεηηθή Ξξνθήξπμε. 

  

  
Αρθρο 23  

  
Απαιινηξηψζεηο 

  
1. Θαηεπείγνλ - Θφζηνο - Απφθαζε 

Ζ απαιινηξίσζε ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαησλ 
δηθαησκάησλ επ' απηψλ, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη, εμππεξεηνχλ 

ζθνπνχο πξνθαλνχο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη ζεσξνχληαη 
θαηεπείγνπζεο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

εμππεξέηεζε ζθνπψλ δεκφζηαο σθέιεηαο ζηνηρεηνζεηείηαη ζηελ 
νηθεία εγθξηηηθή πξάμε ηεο απαιινηξίσζεο. Ζ απαιινηξίσζε ησλ 

ηδηνθηεζηψλ απηψλ ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επ' 

απηψλ γίλεηαη ππέξ ηνπ εκπιεθφκελνπ θάζε θνξά Γεκφζηνπ 
Φνξέα. Ζ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπ πνπξγνχ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε ηαθηή πξνζεζκία γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο απαιινηξίσζεο ή ηε ζχζηαζε εκπξάγκαησλ 
δηθαησκάησλ, ε Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη 

ν Γεκφζηνο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ρξνληθή παξάηαζε 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ίζε κε ηελ 

θαζπζηέξεζε πνπ πξνθιήζεθε. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξεία 
Δηδηθνχ Πθνπνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αλφξζσζε ηεο δεκίαο 

πνπ ηπρφλ ππέζηε απφ ηελ θαζπζηέξεζε. 
  

2. Σαξαθηεξηζκφο 
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Αλ ε απαιινηξίσζε ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί 

ησλ παξαπάλσ ηδηνθηεζηψλ γίλεηαη κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο 
Δηδηθνχ Πθνπνχ, νη δαπάλεο απηέο ζπληζηνχλ αληάιιαγκα γηα ηε 

ρξήζε ησλ ηδηνθηεζηψλ απηψλ ή ησλ επ' απηψλ εκπξάγκαησλ 
δηθαησκάησλ. 

  
  

Αρθρο 24 

  

Γεκφζηεο πεξεζίεο θαη Δξγαζίεο Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο 

  

Νη Γεκφζηεο πεξεζίεο, νη Δπηρεηξήζεηο θαη νη Νξγαληζκνί Θνηλήο 
Ωθέιεηαο πξνβαίλνπλ ακέζσο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ζηηο ελέξγεηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, πνπ είλαη 
αλαγθαίεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λφκνπ απηνχ. Αλ νη 

Γεκφζηεο πεξεζίεο, νη Δπηρεηξήζεηο θαη νη Νξγαληζκνί Θνηλήο 
Ωθέιεηαο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπο, 

ε Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη ν Γεκφζηνο 
Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ρξνληθή παξάηαζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ ίζε κε ηελ θαζπζηέξεζε 
πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε κε ζπκκφξθσζε. Πηελ πεξίπησζε απηή ε 

Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αλφξζσζε ηεο 
δεκίαο πνπ ηπρφλ ππέζηε απφ ηελ θαζπζηέξεζε. 

  
  

Αρθρο 25  
  

Δθρψξεζε απαηηήζεσλ 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ 

ΛΝΚΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 

  

Νη Δηαηξείεο Δηδηθνχ Πθνπνχ πνπ ζπκβάιινληαη ζε Ππκβάζεηο 
Πχκπξαμεο δχλαληαη λα εθρσξνχλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο αμηψζεσλ, πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθψλ, 
εθφζνλ απηέο πξνζδηνξίδνληαη ή είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 
νπνηαδήπνηε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε 

επνπηεία θεληξηθήο ηξάπεδαο ή άιιεο αξκφδηαο αλεμάξηεηεο 
αξρήο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο Πχκπξαμεο ή ζπκβάιινληαη κε 
ηέηνηα πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή νπνηαδήπνηε άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε επνπηεία ππφ 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 235 

νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, φπσο εθδνρέσο, δηαδφρνπ ή 

αληηζπκβαιινκέλνπ πξνο εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο απφ ηε 
ρξεκαηνδφηεζε απηή. Δπηηξέπεηαη επίζεο ε σο άλσ εθρψξεζε ζε 

αιινδαπέο ή εκεδαπέο εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ πξνο ην ζθνπφ 
ηηηινπνίεζεο θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3156/2003. 

  
  

Αρθρο 26  
  

Θχξνο εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 

  

1. Κεηαγελέζηεξε πηψρεπζε 

Ρν θχξνο ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

νπνηεδήπνηε απφ ηελ Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ ή νπνηνλδήπνηε 
ηξίην ππέξ νπνηνπδήπνηε πηζησηηθνχ ή ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο 

ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

ππφθεηηαη ζε επνπηεία θεληξηθήο ηξάπεδαο ή άιιεο αξκφδηαο 
αλεμάξηεηεο αξρήο ή Γεκφζηνπ Φνξέα ή ηξίηνπ πξνο εμαζθάιηζε 

απαηηήζεσλ ηνπο θαηά ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ απφ ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή ή παξεπφκελε 

ζχκβαζε ή πξάμε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ, 

δελ ζίγεηαη απφ ηελ επηβνιή νπνηνπδήπνηε ζπιινγηθνχ κέηξνπ 
ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε ή 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ ή ηνπ ηξίηνπ πνπ ζπλέζηεζε ηελ 

αζθάιεηα, νχηε απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο θαη' απηψλ. Ρν 
ίδην ηζρχεη θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα κειινληηθέο απαηηήζεηο, ε γέλεζε 

ησλ νπνίσλ επέξρεηαη κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ζπιινγηθνχ κέηξνπ ή 
ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

  

2. Δλδεηθηηθή απαξίζκεζε 

Ρν απξφζβιεην ησλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηζρχεη ηδίσο: 

(α) ζε ππνζήθεο ή πξνζεκεηψζεηο, πνπ εγγξάθνληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηίηιν, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, 
  

(β) ζε ελέρπξα κε ή ρσξίο παξάδνζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Αζηηθνχ Θψδηθα, ηνπ λ.δ. 177/13.8.1923 ή θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2844/2000 κε αληηθείκελν θηλεηά πξάγκαηα ή νκάδα πξαγκάησλ, 
κεηά ηε λνκφηππε ζχζηαζε ηνπο, 

(γ) ζε ελέρπξα ή εμαζθαιηζηηθέο εθρσξήζεηο κε αληηθείκελν 
παξνχζεο ή κέιινπζεο απαηηήζεηο ή θαη νκάδεο απαηηήζεσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη σο ζχλνιν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
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άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2844/2000 (ΦΔΘ 220 Α'), κεηά ηε λνκφηππε 

ζχζηαζε ηνπ ελερχξνπ ή ηελ αλαγγειία ηεο εθρψξεζεο θαη 
(δ) ζε πεξηπηψζεηο παξνρήο θπκαηλφκελεο αζθάιεηαο ζχκθσλα 

κεηά άξζξα 15 έσο θαη 18ηνπ λ. 2844/2000, κεηά ηε λνκφηππε 
ζχζηαζε ηνπ ελερχξνπ ή ηελ αλαγγειία ηεο εθρψξεζεο. 

  
3. Γαλεηζηέο εηο νιφθιεξν 

Νη θάζε είδνπο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, φπσο ππνζήθεο, 
πξνζεκεηψζεηο, ελέρπξα, εμαζθαιηζηηθέο εθρσξήζεηο, πνπ 

παξέρνληαη πξνο εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ απφ δάλεηα ή άιιεο 
πηζηψζεηο θαη ρνξεγνχληαη απφ θνηλνπξαμία πηζησηηθψλ ή 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε επνπηεία θεληξηθήο ηξάπεδαο ή άιιεο 

αξκφδηαο αλεμάξηεηεο αξρήο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

απηνχ κπνξνχλ, εθφζνλ νη δαλεηζηέο είλαη δαλεηζηέο εηο νιφθιεξν 

γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ δαλείνπ ή ηεο πίζησζεο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 489 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, λα εγγξάθνληαη, λα 

ζπληζηψληαη ή λα ζπλάπηνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπο (ή ην αληίζηνηρν 
κέξνο ηνπο) ππέξ ελφο εθπξνζψπνπ ησλ δαλεηζηψλ, ν νπνίνο 

νξίδεηαη ζηελ νηθεία πηζησηηθή ζχκβαζε θαη αζθεί φια ηα 
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αζθάιεηεο απηέο σο 

ελππφζεθνο ή ελερπξνχρνο δαλεηζηήο ή σο εθδνρέαο. Δθφζνλ ε 
ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

νη ζρεηηθέο εκπξάγκαηεο ή άιιεο αζθάιεηεο ιακβάλνληαη απφ ηνλ 
εθπξφζσπν ησλ νκνινγηνχρσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3156/2003. 
  

  
Αρθρο 27  

  

Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ 

  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξνληαη 
ζε απαηηήζεηο ηξαπεδψλ θαη ζηηο εμαζθαιίζεηο ηνπο, ε Δπξσπατθή 

Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ ππάγεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θαη ζπλαθείο δηθαηνπξαμίεο πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

απηνχ. 
  

  
Αρθρο 28 
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Κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ θαη εηζαγσγή ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

  
1. Κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ, απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

εηαηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί 
Απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα πξνθεηκέλνπ 

λα επηρεηξεζνχλ έγθπξα: 

(α) εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 

Δηδηθνχ Πθνπνχ ή άιιε πξάμε κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη ηα 
δηθαηψκαηα ςήθνπ επί κεηνρψλ ηνπ εθφζνλ απηέο ιακβάλνπλ 

ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηελ έλαξμε 
ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, 

(β) αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ εθηφο απφ απηέο πνπ 

είλαη ππνρξεσηηθέο απφ ηε Πχκβαζε Πχκπξα-μεο, ηα Ξαξεπφκελα 
Πχκθσλα ή ην λφκν, 

(γ) έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

(δ) νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, απνξξφθεζε ή 
άιινο εηαηξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ. 

Νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο 
ζπλαίλεζεο απηήο θαζνξίδνληαη απφ ηε Πχκβαζε Πχκπξαμεο. 

  
2. Δηζαγσγή ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

Ζ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ ζε 
ειιεληθή ή αιινδαπή νξγαλσκέλε αγνξά θηλεηψλ αμηψλ θαη ε 

έθδνζε αληαιιάμηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ δαλείνπ 
κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο, επηηξέπνληαη κφλν κεηά πξνεγνχκελε 

εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 
ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδησλ πνπξγψλ. 

  
  

Αρθρο 29  

  
Ινηπέο ξπζκίζεηο 

  
1. Απαιιαγή απφ θφξν εηζνδήκαηνο επί δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 

Νη Δηαηξείεο Δηδηθνχ Πθνπνχ ζηηο νπνίεο αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε 
Ππκβάζεσλ Πχκπξαμεο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

επί ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ απνθηνχλ κέρξη ην ρξφλν 
έλαξμεο ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

  
2. Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ρξεκαηνδνηηθήο ζπκβνιήο Γεκφζηνπ 

Φνξέα 

Δθφζνλ θαηαβιεζεί ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή απφ ην Γεκφζην 

Φνξέα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ ε' ηεο παξαγξάθνπ 3 
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ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2052/1992, απηή ινγίδεηαη σο επηρνξήγεζε 

θεθαιαίνπ, δελ επηβαξχλεηαη κε Φ.Ξ.Α., δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 
εηζνδήκαηνο ή άιιν θφξν θαη θαηαβάιιεηαη ειεχζεξε απφ 

νπνηαδήπνηε θξάηεζε ππέξ ηξίηνπ. 
  

3. Δπηζηξνθή πηζησηηθνχ ππνινίπνπ Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Ξ.Α.) 

Ρν πηζησηηθφ ππφινηπν Φ.Ξ.Α. επηζηξέθεηαη ζε ηξίηνπο νη νπνίνη 
ζπκβάιινληαη κε ηελ Δηαηξεία Δηδηθνχ Πθνπνχ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ ή θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κέζα ζε ελελήληα 
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπο. Πε πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζα νθείιεηαη ζε απηνχο ηφθνο 
ππεξεκεξίαο επί ησλ πξνο επηζηξνθή πνζψλ. 

  
4. Κεηαθνξά θαη ζπκςεθηζκφο ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο 

Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ 

Νη ηπρφλ ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ 
επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνληαη πξνο ζπκςεθηζκφ κε ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε ησλ δέθα επφκελσλ ρξήζεσλ. 
  

  
Αρθρο 30  

  
Απνζβέζεηο 

  
Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο Πχκπξαμεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο, φπσο απηφ πξνθχπηεη 
απφ ηε ζρεηηθή Πχκβαζε Πχκπξαμεο ή ην ζρεηηθφ Ξαξεπφκελν 

Πχκθσλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ηνπ 
ζπλνιηθά απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη θάζε θφζηνο θαη δαπάλε 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηφθσλ ηεο 

Ξεξηφδνπ Θαηαζθεπήο, ζα απνζβέλλπηαη, θαη' επηινγή ηεο 
Δηαηξείαο Δηδηθνχ Πθνπνχ, είηε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, είηε κε ηε κέζνδν 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 

1914/1990 (ΦΔΘ 178 Α'), κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε πέκπηε 
παξάγξαθνο ζην άξζξν 97 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΘ 101 Α') θαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 
απηήλ. 

  
  

Αρθρο 31  
  

Δπίιπζε δηαθνξψλ - Δθαξκνζηέν Γίθαην 



ΜΠ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»         Αθαδεκατθφ έηνο: 2007-2008 

 

πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα                                 Αηθαηεξίλε Σξηρηά 239 

  

1. Γηαηηεζία 

Θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή, ηελ 

εξκελεία ή ην θχξνο Ππκβάζεσλ Πχκπξαμεο ή ησλ Ξαξεπφκελσλ 
Ππκθψλσλ επηιχεηαη κε δηαηηεζία. 

  
2. Θαλφλεο Γηαηηεζίαο 

Θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηαηηεζίεο 
ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηε Πχκβαζε Πχκπξαμεο ή ηα Ξαξεπφκελα 

Πχκθσλα θαζνξίδνληαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ 
δηαηηεηψλ, νη εθαξκνζηένη θαλφλεο δηαηηεζίαο, ε έδξα ηνπ 

δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ (ή νξγάλνπ) , νη ακνηβέο ησλ δηαηηεηψλ 
(εθφζνλ δελ νξίδνληαη απφ ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο 

δηαηηεζίαο) θαη ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε δηαηηεζία. Ζ 
δηαηηεηηθή απφθαζε είλαη νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε θαη δελ 

ππφθεηηαη ζε θαλέλα ηαθηηθφ ή έθηαθην έλδηθν κέζν, απνηειεί δε 

ηίηιν εθηειεζηφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θεξπρζεί απηφ απφ ηα 
ηαθηηθά Γηθαζηήξηα, θαη ηα αληίδηθα κέξε δεζκεχνληαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ ακέζσο κε ηνπο φξνπο ηεο. 
  

3. Δθαξκνζηέν Γίθαην 

Γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξκελεία ή ζηελ 

εθαξκνγή ή ην θχξνο ηεο Πχκβαζεο Πχκπξαμεο εθαξκφδεηαη ην 
Διιεληθφ Νπζηαζηηθφ Γίθαην. 

  
  

Αρθρο 32  
  

Έλαξμε ηζρχνο 

  

Ν λφκνο απηφο ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο. 
Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 
  

 

 


