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� 7 πυροσβεστικοί σταθµοί

� ΟΣΚ - 24 σχολικές µονάδες στην Αττική (χρηµατοδότηση JESSICA)

� ΟΑΣΑ - Έργο Σ∆ΙΤ Τηλεµατικής στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας
(χρηµατοδότηση ΕΤΕ & JESSICA)

� Εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις για ολοκλήρωση διαδικασιών δανειοδότησης
και άλλων έργων (διαχείριση απορριµµάτων, κ.α.)



1. Ενιαίο αυτόµατο σύστηµα συλλογής κοµίστρου στις συγκοινωνίες της Αθήνας
(διαγωνισµός σε τελική φάση)

2. Υλοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας αστικών απορριµµάτων σε
περιφέρειες και νοµούς της χώρας (διαγωνισµοί εν εξελίξει σε διάφορα στάδια της
διαγωνιστικής διαδικασίας, έχει επιλεγεί Προσωρ. Ανάδοχος σε ∆υτ. Μακεδονία, 
Πελοπόννησο, Σέρρες, Ηλεία, Ήπειρο)

3. Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων
δικαστηρίων (διαγωνισµός εν εξελίξει, υποβολή προσφορών: Νοέµβριος 2014)

4. Έντεκα κολυµβητήρια και επτά γυµναστήρια ανά την επικράτεια (διαγωνισµός εν
εξελίξει)

5. Νέα Ιχθυαγορά στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (ΟΚΑΑ ΑΕ, διαγωνισµός εν εξελίξει)

6. Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση της µαρίνας Ναυπλίου Αργολίδος
(Περιφέρεια Πελοποννήσου)

Μέχρι τέλος Α’ εξαµήνου 2015 αναµένεται η υπογραφή εννέα (9) συµβάσεων
Σ∆ΙΤ: ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών, ευρυζωνικά
δίκτυα σε αραιοκατοικηµένες / αγροτικές περιοχές (3 έργα), διαχείριση
απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Σερρών, Ηλείας και
Ηπείρου



� Έργα ανταποκρινόµενα σε σαφείς και υπαρκτές ανάγκες

� Έργα µε οικονοµική αυτοτέλεια (οικονοµικά βιώσιµα και
χρηµατοδοτήσιµα υπό διάφορα σενάρια)

� Έργα τεχνολογικά εφικτά

� Ελάχιστο µέγεθος έργου ώστε να υπάρχει ικανοποιητική σχέση
κόστους – οφέλους από τη χρήση του συµβατικού πλαισίου Σ∆ΙΤ

� Έργα µε ικανό και έµπειρο management και ισχυρούς / οικονοµικά
εύρωστους µετόχους (sponsors)

� Νοµικά / συµβατικά ισχυρές δεσµεύσεις όσον αφορά στις
αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις από συµβαλλοµένους (αποδεκτή
κατανοµή κινδύνων και υποχρεώσεων)



� Πλήρης εξασφάλιση των πηγών χρηµατοδότησης

� Βιωσιµότητα του Έργου υπό δυσµενή σενάρια

� Ικανοποιητικοί δείκτες κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων και δείκτες απόδοσης
ιδίων κεφαλαίων

� ∆ιάρκεια δανείου

� Επέκταση υπό προϋποθέσεις της διάρκειας της σύµβασης παραχώρησης για
αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων

� Πακέτο εξασφαλίσεων

� Επιτόκιο που να αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά του δανειοδοτούµενου
έργου



� Κοινωνική αποδοχή

� Πολιτική βούληση και υποστήριξη

� Επαρκής νομοθεσία

� Κατάλληλη οργανωτική δομή και διάρθρωση του Φορέα Ανάθεσης ώστε να

μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά τόσο στη διαγωνιστική φάση όσο και στη

φάση υλοποίησης του έργου

� Κατάλληλη προετοιμασία / ωρίμανση του έργου προς δημοπράτηση,  κατάλληλοι
/ έμπειροι σύμβουλοι

� Αξιοποίηση, παράλληλα με την εμπορική τραπεζική χρηματοδότηση,  
εναλλακτικών πηγών ρευστότητας / ενίσχυσης (δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, π.χ. JESSICA)

Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ
∆ιεύθυνση Μεγάλων Έργων

Λεωφόρος Αθηνών 128-132, 104 42
Τηλ. : 210 51 81 381
Fax : 210 51 81 400

Email: stavridis.eteba@nbg.gr

Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας !!!!


