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Εισαγωγή 

 

Το «Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ» 

αποτελεί µία έκδοση της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµόσιου 

– Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).  

Ο οδηγός αυτός εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ειδικής 

Γραµµατείας για τη µεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας σχετικά µε 

το αντικείµενο των Συµπράξεων στους φορείς που ενδιαφέρονται 

για το νέο αυτό εργαλείο χρηµατοδότησης έργων και υπηρεσιών 

του ∆ηµοσίου. Καλύπτει µία σειρά θεµάτων που σχετίζονται µε τη 

γενικότερη φύση του θεσµού των Συµπράξεων, το νοµικό πλαίσιο 

που τις διέπει, τον τρόπο και το µηχανισµό χρηµατοδότησής τους 

και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προκειµένου ένα 

έργο ή µία υπηρεσία να ενταχθεί στο σύστηµα αυτό. 

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί µέρος µίας σειράς δράσεων ενηµέρωσης 

και πληροφόρησης των φορέων από την Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ και 

στόχος µας είναι να εµπλουτίζεται και να ανανεώνεται διαρκώς µε 

νέα θέµατα που προκύπτουν κατά τη σταδιακή εφαρµογή του 

θεσµού των Συµπράξεων. 

Ελπίζουµε µέσα από αυτή την έκδοση να απαντηθούν καίρια 

ερωτήµατα σχετικά µε το νέο θεσµό των Σ∆ΙΤ και οι ενδιαφερόµενοι 

φορείς να βρίσκουν σε αυτό το εγχειρίδιο απαντήσεις σε θέµατα της 

αρµοδιότητάς τους. 
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� Η εισαγωγή του Ν. 3389/2005 για τις Συµπράξεις 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 

 

Με το Ν. 3389/2005 εισάγεται το νοµοθετικό πλαίσιο για τις Συµπράξεις 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) στην Ελλάδα. Το νοµοθετικό αυτό 

πλαίσιο επιχειρεί να ενθαρρύνει την εκτέλεση έργων και την παροχή 

υπηρεσιών µέσω Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, λαµβάνοντας 

υπόψη την εµπειρία που υπήρχε από την εκτέλεση έργων µε το σύστηµα 

της παραχώρησης εκµετάλλευσης (όπως  τα έργα της Αττικής Οδού ή της 

Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου), αλλά και τις σηµαντικές προσπάθειες των 

τελευταίων χρόνων να υλοποιηθούν έργα µε ιδιωτική χρηµατοδότηση, 

αρκετά από τα οποία, όµως, οδηγήθηκαν σε αποτυχία λόγω διαφόρων 

παραγόντων, όπως η ελλιπής προετοιµασία της Αναθέτουσας Αρχής, η 

ανεπαρκής επιχειρηµατική αιτιολόγηση ή η υπεραισιόδοξη εκτίµηση της 

βιωσιµότητάς τους.  

 

Ο Ν. 3389/2005 εισάγει για πρώτη φορά ένα σταθερό νοµικό πλαίσιο και 

αποσκοπεί στην άρση των πιο πάνω προβληµάτων και στη δηµιουργία 

εµπιστοσύνης στην αγορά. 

 

Ειδικότερα, µε το Ν. 3389/2005 ορίζονται οι ∆ηµόσιοι Φορείς (Υπουργεία, 

ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆) που µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης µε 

Ιδιωτικούς Φορείς σε τοµείς αρµοδιότητας ή δραστηριότητάς τους. 

Προβλέπεται ρητά ότι οι ιδιωτικοί φορείς αναλαµβάνουν ουσιώδες µέρος 

των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, τη διαθεσιµότητα και 

την κατασκευή των αναγκαίων υποδοµών ή την παροχή της υπηρεσίας 

έναντι ανταλλάγµατος, που καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά από τους 

δηµόσιους φορείς ή τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών. Η 

χρηµατοδότηση, εν’ όλω ή εν µέρει, της υλοποίησης των υποδοµών και 

της παροχής των υπηρεσιών γίνεται, δηλαδή, µε κεφάλαια και πόρους που 

εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς. ∆εν δύναται, όµως, να αποτελέσει 

αντικείµενο Σ∆ΙΤ η άσκηση δηµόσιας εξουσίας και γενικά οι 
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δραστηριότητες που κατά το Σύνταγµα ανήκουν αποκλειστικά και άµεσα 

στο Κράτος (π.χ. έννοµη τάξη, εθνική άµυνα, απονοµή δικαιοσύνης, 

ευθύνη σωφρονισµού). 

 

Ο Ν. 3398/2005 παρέχει κίνητρα τόσο στους δηµόσιους όσο και στους 

ιδιωτικούς φορείς, ώστε να επιλέγουν τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ για την 

εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών, απλοποιώντας τις 

σχετικές διαδικασίες. Προσδιορίζει το ελάχιστο περιεχόµενο των 

συµβάσεων σύµπραξης µε σαφή και αναλυτική περιγραφή των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων σε σχέση µε 

το αντικείµενό τους. Ειδικότερα, ρυθµίζονται θέµατα χρηµατοδότησης και 

συµµετοχής των δηµοσίων φορέων στη σύµπραξη, διαδικασιών είσπραξης 

συµβατικών ανταλλαγµάτων, έκδοσης αδειών, προστασίας του 

περιβάλλοντος, αντιµετώπισης περιπτώσεων αρχαιολογικών ευρηµάτων, 

απαλλοτριώσεων, εµπλοκής δηµοσίων υπηρεσιών και ∆ΕΚΟ. Επιπλέον, 

ορίζονται µε σαφήνεια τα νοµικά θέµατα που διέπουν αυτές τις 

συµπράξεις, όπως είναι η εκχώρηση απαιτήσεων, το κύρος των 

εµπράγµατων ασφαλειών, οι εταιρικοί µετασχηµατισµοί, τα φορολογικά 

ζητήµατα και η επίλυση διαφορών (διαιτησία). 

 

Περαιτέρω, µε το Ν. 3389/2005 δηµιουργούνται δύο διοικητικά όργανα µε 

σκοπό την υποστήριξη του ∆ηµοσίου Τοµέα για την καλύτερη 

προετοιµασία και διαχείριση των έργων Σ∆ΙΤ:  

 

• Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα 

(∆ΕΣ∆ΙΤ), συλλογικό κυβερνητικό όργανο που χαράσσει και 

εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική για τη δηµιουργία υποδοµών 

και την παροχή υπηρεσιών µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, 

ελέγχει την υπαγωγή στο Ν. 3389/2005, συντονίζει και 

παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησης των Σ∆ΙΤ.  

• Η Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ, που συστήνεται στο Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε σκοπό τον εντοπισµό των 
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υπηρεσιών και των αναγκαίων υποδοµών που µπορούν να 

υλοποιηθούν µέσω Σ∆ΙΤ και να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόµου, 

την προώθηση της ανάπτυξής τους, και τη διευκόλυνση και 

υποστήριξη των δηµόσιων φορέων, στο πλαίσιο των διαδικασιών 

ανάθεσης για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν 

την υλοποίησή τους. 

 

Βάσει του νέου νοµοθετικού πλαισίου δεν είναι πλέον απαραίτητη η 

κύρωση από τη Βουλή των συµβάσεων που εντάσσονται στο Ν. 

3389/2005, ενώ αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικότερα ορισµένα θέµατα 

κατανοµής κινδύνων, των οποίων ο χειρισµός, κατά τη συνήθη πρακτική 

στο πλαίσιο κρατικών προµηθειών, δηµοσίων έργων και υπηρεσιών ήταν, 

µέχρι τώρα, δυσχερής. Τέλος, οι προβλεπόµενες διαδικασίες ανάθεσης 

είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Οδηγία  2004/18 της ΕΕ, 

αποσκοπώντας στην τυποποίηση όλων των σχετικών διαδικασιών σε 

συνδυασµό µε τη βελτίωση της ανταπόκρισης και της 

αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης. 
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��  Ποια είναι η φιλοσοφία των έργων Σ∆ΙΤ;  

 

Οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν συµβατικές σχέσεις 

µακράς διάρκειας (που µπορεί να εκτείνονται σε διάρκεια και 20 ή 

περισσότερων ετών), οι οποίες συνάπτονται µεταξύ ενός ∆ηµόσιου και ενός 

Ιδιωτικού Φορέα για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών. Με 

βάση τη σύµβαση που συνάπτεται, ο Ιδιωτικός Φορέας υποχρεούται να 

χρηµατοδοτήσει την επένδυση, ενώ αναλαµβάνει και σηµαντική ευθύνη για το 

σχεδιασµό του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις της µε 

βάση λειτουργικές προδιαγραφές και εγκρίνει τον αναλυτικό σχεδιασµό του 

έργου. Ο Ιδιωτικός Φορέας αµείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης της 

λειτουργίας του έργου, χρεώνοντας σε ετήσια βάση είτε την Αναθέτουσα 

Αρχή, είτε απευθείας τους χρήστες, είτε, σε ορισµένες περιπτώσεις, και τους 

δύο. 

 

Ουσιαστικά, εποµένως, µέσα από τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα, 

ο ρόλος του ∆ηµόσιου Τοµέα αλλάζει, και συγκεκριµένα εξειδικεύεται στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της σωστής τήρησης των προδιαγραφών 

απόδοσης που θέτει στον Ιδιώτη της σύµβασης Σ∆ΙΤ. Η λογική που διατρέχει 

τις Σ∆ΙΤ είναι η παροχή βελτιωµένων ποιοτικά και αποδοτικότερων οικονοµικά 

υπηρεσιών στο κοινό, µε τη συνδυασµένη αξιοποίηση των πόρων και των 

δεξιοτήτων του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού τοµέα. 

 

Μέσω των Σ∆ΙΤ είναι δυνατόν να παραδίδονται περισσότερα έργα ή 

υπηρεσίες, σύµφωνα µε προδιαγεγραµµένες προδιαγραφές ποιότητας, σε 

συντοµότερο χρονικό διάστηµα και αυτό γιατί οι Σ∆ΙΤ µετατρέπουν τις 

ογκώδεις αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες σε τακτικές πληρωµές υπηρεσιών 

είτε από τους τελικούς χρήστες είτε από το ∆ηµόσιο Φορέα στη βάση 

µακροχρόνιων συµβάσεων, επιτρέποντας έτσι στο δηµόσιο τοµέα να 

χρηµατοδοτεί έργα ή υπηρεσίες πέρα των διαθέσιµων πεπερασµένων πόρων 

του. Από λογιστική άποψη, η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει δανειακές 

υποχρεώσεις για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου και έτσι η συναλλαγή 
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δεν εµφανίζεται στο σκέλος του παθητικού στον ισολογισµό του ∆ηµόσιου 

τοµέα (χρηµατοδότηση έργων «εκτός ισολογισµού). 

 

∆εδοµένου ότι η συµβατική δέσµευση του ∆ηµόσιου τοµέα να αγοράζει 

υπηρεσίες από τον ιδιωτικό για αρκετές δεκαετίες µετά την ολοκλήρωση ενός 

έργου έχει σηµαντικές συνέπειες τόσο για τις δανειακές ανάγκες του δηµόσιου 

τοµέα, όσο και για τον έλεγχο των µελλοντικών δηµόσιων δαπανών, είναι 

απαραίτητο το ∆ηµόσιο να τις παρακολουθεί προσεκτικά, ώστε να 

διασφαλίζεται η προσήκουσα αποπληρωµή του έργου. 
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� Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του 

Συστήµατος των Συµπράξεων σε σχέση µε τις 

«παραδοσιακές» δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης έργων; 

 

Με τις γνωστές έως σήµερα διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ο 

∆ηµόσιος Φορέας είναι σε θέση να προµηθευτεί έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από 

τους Ιδιώτες, η δε σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ του ∆ηµοσίου Φορέα και 

του Ιδιώτη είναι η σχέση πελάτη / προµηθευτή. Ο Ιδιώτης/ προµηθευτής 

αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί, τηρώντας τις 

προδιαγραφές και εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει θέσει ο ∆ηµόσιος 

Φορέας. Ο κίνδυνος που αναλαµβάνει έναντι του ∆ηµοσίου Φορέα είναι ο 

κίνδυνος που αναλαµβάνει ο κάθε προµηθευτής. Ο ∆ηµόσιος Φορέας έχει την 

ευθύνη της εποπτείας και παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και της πληρωµής του Ιδιώτη 

κατά την πορεία υλοποίησης του έργου και πάντως, το αργότερο, µε την 

παραλαβή αυτού. Ενώ στις δηµόσιες συµβάσεις προβλέπονται συνήθως 

αυστηρά χρονοδιαγράµµατα, ενδέχεται να παρουσιασθούν καθυστερήσεις 

στην εκτέλεσή τους. Οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται και υπερβάσεις 

του κόστους των συµβάσεων αυτών, υπερβάσεις που τελικά αναλαµβάνει να 

πληρώσει το ∆ηµόσιο.  

 

Με τη σύµπραξη µε τον Ιδιωτικό Τοµέα, ο ∆ηµόσιος Φορέας αποβλέπει στο 

τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες (τελικούς 

χρήστες) από τον Ιδιώτη. Η κατασκευή υποδοµών δεν είναι παρά ένα 

προαπαιτούµενο για την παροχή των υπηρεσιών και, εποµένως, οι 

προδιαγραφές που τίθενται από το ∆ηµόσιο Φορέα είναι προδιαγραφές 

απόδοσης ή/και λειτουργίας. Ο Ιδιώτης θα πληρωθεί, είτε από το ∆ηµόσιο 

Τοµέα, είτε από τους τελικούς χρήστες, µε την έναρξη της λειτουργίας του 

έργου ή της υπηρεσίας, δηλαδή µετά την παράδοση των υποδοµών προς 

χρήση, η δε πληρωµή είναι τµηµατική, εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της 
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σύµπραξης που είναι µακροχρόνια και συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα των 

παρεχοµένων από τον Ιδιώτη υπηρεσιών.  

 

Με την εφαρµογή του συστήµατος των συµπράξεων, ο ∆ηµόσιος Τοµέας 

αποβλέπει στην εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας και ευελιξίας του Ιδιωτικού 

Τοµέα, µε απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πολίτες. Η τεχνογνωσία και ευελιξία αυτή είναι διαθέσιµες όχι µόνον 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής των υποδοµών ενός έργου, αλλά και καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµπραξης, η οποία είναι κατά κανόνα 

µακροχρόνια. Έτσι, οι πολίτες µπορούν να επωφεληθούν από τα 

πλεονεκτήµατα του Ιδιωτικού Τοµέα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχείρισης των 

έργων από αυτόν.  

 

Περαιτέρω, ο χρόνος ολοκλήρωσης των υποδοµών και έναρξης της παροχής 

των υπηρεσιών είναι κατά κανόνα σηµαντικά βραχύτερος από το χρόνο που 

απαιτείται σε µια «παραδοσιακή» δηµόσια σύµβαση: ο Ιδιώτης δεδοµένου ότι 

δεν θα πληρωθεί παρά µόνο µε την έναρξη της λειτουργίας των υποδοµών 

έχει κάθε λόγο να ολοκληρώσει την κατασκευή το γρηγορότερο. Περαιτέρω, ο 

∆ηµόσιος Φορέας παρακολουθεί την εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης, χωρίς 

όµως να προβαίνει σε τµηµατικές παραλαβές κλπ, δεδοµένου ότι αυτό που 

ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσµα του έργου και η τήρηση των 

προδιαγραφών απόδοσης.   

 

Λόγω µάλιστα της πληρωµής του Ιδιώτη µε τη λειτουργία των υποδοµών, και 

όχι κατά τη διάρκεια κατασκευής τους ή µε την παραλαβή τους, καταµερίζεται 

τµηµατικά το κόστος κατασκευής των υποδοµών σε µελλοντικούς 

προϋπολογισµούς του ∆ηµοσίου Φορέα, αποφεύγονται οι βραχυπρόθεσµες 

εκταµιεύσεις και καθίσταται δυνατή η προκήρυξη και εκτέλεση µεγαλύτερου 

αριθµού έργων. Ο καταµερισµός όµως αυτός του κόστους σε µελλοντικούς 

προϋπολογισµούς δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως λόγος επιλογής της 

σύµπραξης έναντι των παραδοσιακών δηµοσίων συµβάσεων: το µελλοντικό 

κόστος θα πρέπει να προϋπολογίζεται σωστά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
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µελλοντική, και ιδιαίτερα µακροπρόθεσµη, εισροή του συµβατικού 

ανταλλάγµατος. Θα πρέπει να δηµιουργείται δηλαδή στον Ιδιωτικό Τοµέα η 

σχετική ασφάλεια, η οποία εν τέλει θα µειώσει και το κόστος της διαχείρισης 

του κινδύνου που αναλαµβάνει.  

 

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές ανάµεσα στις 

διαδικασίες δηµοπράτησης παραδοσιακών προµηθειών του ∆ηµοσίου και τις 

διαδικασίες δηµοπράτησης έργων Σ∆ΙΤ. 

 

 

Σχήµα 1: ∆ιαφορές στις διαδικασίες δηµοπράτησης µε την εισαγωγή των Σ∆ΙΤ 
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� Ποια είναι τα σηµαντικότερα οφέλη από την 

εφαρµογή του συστήµατος των Συµπράξεων; 

 

Για να αποδώσει οποιαδήποτε συνεργασία του ιδιωτικού µε το ∆ηµόσιο Τοµέα, 

θα πρέπει η σχέση να αποβαίνει προς όφελος και των δύο.  

 

Βασική αρχή είναι ότι οι Σ∆ΙΤ µπορούν να βελτιώσουν την οικονοµική 

αποδοτικότητα (value for money) των πόρων του ∆ηµόσιου Τοµέα κατά 

την παροχή υπηρεσιών µε: 

 

1) Την καλύτερη κατανοµή των κινδύνων, µε την ανάληψή τους από τα 

µέρη εκείνα (∆ηµόσιος – Ιδιωτικός τοµέας), που είναι σε θέση να τους 

διαχειρισθούν καλύτερα.  

2) Ισχυρότερα κίνητρα δράσης, καθώς οι µελλοντικές πληρωµές του έργου 

συνδέονται άµεσα µε την απόδοση του Ιδιωτικού Φορέα κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου. 

3) Τη σαφή οριοθέτηση των αναγκών του ∆ηµοσίου, µε το σχεδιασµό και 

την κατασκευή υποδοµών που θα προωθούν µακροπρόθεσµα την όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσµατική χρήση των έργων. 

4) Την εξασφάλιση ότι τα έργα εξυπηρετούν πλήρως το σκοπό τους και 

αυστηρώς µόνον αυτόν, χωρίς να ακολουθούν πλέον την τάση 

«γιγάντωσης» και υπερβολικών δαπανών σε νέα έργα, όπως συνέβαινε 

στο παρελθόν. 

5) Τη σαφέστερη εστίαση στις διαφορετικές ευθύνες του δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα που θα αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την καλύτερη και 

αποδοτικότερη κατανοµή αρµοδιοτήτων και κινδύνων µεταξύ τους. Έτσι, 

ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να εστιάσει στο ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να 

παρασχεθούν, αφήνοντας τον ιδιωτικό τοµέα να εξετάσει το πώς αυτές 

θα πρέπει να υλοποιηθούν. 

6) Τη διατήρηση του εµπορικού κινήτρου του ιδιωτικού τοµέα για 

αποτελεσµατικότητα σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασµού, της 

κατασκευής, της συντήρησης και της λειτουργίας του έργου.  
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7) Την αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών, µε τη δυνατότητα εµπορικής 

εκµετάλλευσής τους από τον Ιδιώτη Φορέα. 

8) Την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας σε την οµαδοποίηση οµοειδών έργων 

σύµπραξης, όταν διαµοιράζεται η χρήση στοιχείων παγίου κεφαλαίου. 

9) Το σχεδιασµό του έργου µε τρόπο που να διατηρείται η αξία του µέχρι 

το τέλος της σύµβασης, καθώς και η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης 

του µετά την εκπνοή του συµβολαίου. 

10) Την προοπτική περισσότερων και καλύτερης ποιότητας έργων. Εάν µε τις 

συµφωνίες αυτού του τύπου υπάρξει οικονοµικό πλεόνασµα που δεν θα 

υπήρχε µε τους συµβατικούς τρόπους προµήθειας και χρηµατοδότησης, 

µπορούν να απελευθερωθούν πόροι για νέα έργα. 

11) Τη δυνατότητα, µέσω κοινοπραξιών διαφόρων µορφών, προώθησης 

έργων που δεν θα µπορούσε να αναλάβει οικονοµικά ο δηµόσιος τοµέας 

µόνος του. Οι Σ∆ΙΤ προσφέρουν επίσης την ευκαιρία στο Κράτος να 

προγραµµατίσει καλύτερα τις δαπάνες του. 

12) Την ταχύτερη έναρξη της λειτουργίας των έργων που γίνονται µέσω 

Σ∆ΙΤ, καθώς η ροή πληρωµών ξεκινά µε την έναρξη της λειτουργίας, σε 

αντίθεση µε το συµβατικό τρόπο πληρωµής. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι δηµόσιοι φορείς µπορούν να ολοκληρώσουν 

ταχύτερα περισσότερα έργα ξεπερνώντας το πρόβληµα των περιορισµένων 

οικονοµικών διαθεσίµων που αντιµετωπίζουν ακολουθώντας την παραδοσιακή 

µέθοδο προκήρυξής τους. Σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, το σύστηµα των 

Σ∆ΙΤ δίνει κίνητρα στους ιδιώτες να σχεδιάζουν εξ αρχής το έργο, ώστε στο 

µέλλον να µπορούν να το συντηρήσουν αποδοτικότερα και οικονοµικότερα, 

καθώς και να το παραδίνουν νωρίτερα προς χρήση. Η κύρια ωφέλεια βάσει 

της οποίας εκτιµάται η προσφορά των Σ∆ΙΤ είναι η καλύτερη οικονοµική 

αποδοτικότητα του έργου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.  
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� Ποια είναι τα αρνητικά του συστήµατος των 

Συµπράξεων; 

 

Από τα πρώτα έτη της εφαρµογής του και παρά τα ποικίλα πλεονεκτήµατα και 

σηµαντικά οφέλη που παρουσιάζει, το σύστηµα των συµπράξεων έγινε στόχος 

και κριτικής. Οι επικριτές εστιάζουν τα επιχειρήµατά τους στο κόστος των 

έργων Σ∆ΙΤ και στο χρόνο της διαδικασίας ανάθεσής τους, αλλά και στην 

απώλεια του ελέγχου του ∆ηµοσίου επί των κατασκευαστών και άλλων 

υπεργολάβων. Πολλοί µιλούν και για απώλεια ευελιξίας του ∆ηµοσίου Τοµέα, 

λόγω της µακροχρόνιας δέσµευσής του σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές 

δηµόσιες συµβάσεις, που δεν ξεπερνούν στις περισσότερες των περιπτώσεων 

τα 1 – 2 έτη. Ωστόσο, τα υποτιθέµενα αυτά µειονεκτήµατα έχουν 

υπερκαλυφθεί από τα οφέλη των συµπράξεων και οι περισσότεροι πλέον 

αναγνωρίζουν ότι, µε τη σωστή προετοιµασία και οργάνωση, οι συµπράξεις 

αποτελούν πολύτιµο αναπτυξιακό εργαλείο. Ας δούµε όµως µία προς µία τις 

σηµαντικότερες αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του συστήµατος 

αυτού: 

 
• Είναι τελικά τα έργα που υλοποιούνται µέσω σύµπραξης ακριβότερα;  

 
Στις συµπράξεις ο κανόνας είναι ότι η ευθύνη της χρηµατοδότησης 

µεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον Ιδιωτικό Φορέα, αν και είναι, σύµφωνα µε το 

εισαχθέν νοµοθετικό πλαίσιο, κατ’ εξαίρεση δυνατή και η συµµετοχή του 

∆ηµοσίου στη χρηµατοδότηση. Τούτο συνεπάγεται µεν αυξηµένο κόστος 

χρηµατοδότησης, καθιστά όµως δυνατή την υλοποίηση έργων, τα οποία 

αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθούν. Περαιτέρω καθιστά 

δυνατή την υλοποίηση περισσοτέρων έργων σε µικρότερο χρονικό διάστηµα. 

Το αυξηµένο κόστος της χρηµατοδότησης καταµερίζεται σε περιοδικές 

καταβολές σε βάθος χρόνου και µπορεί να µετριασθεί µε τις εναλλακτικές 

αναχρηµατοδότησης που µπορεί να διαπραγµατεύεται ο Ιδιωτικός Φορέας. 

Άλλωστε, οι πληρωµές διαθεσιµότητας καλύπτουν το σύνολο των κινδύνων 

που αναλαµβάνει ο Ιδιώτης δηλαδή και των κινδύνων της περιόδου 

λειτουργίας (διαχειριστικό/ τεχνικό).  
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• Έχουν τα έργα Σ∆ΙΤ µεγαλύτερη διάρκεια και αυξηµένο κόστος κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης;  
 

∆εδοµένης της πολυπλοκότητας των συµβάσεων σύµπραξης, µε τις οποίες θα 

πρέπει να προβλέπονται µεταξύ άλλων ο τρόπος χρηµατοδότησης από τον 

Ιδιωτικό Φορέα και ο καταµερισµός των κινδύνων, είναι αναγκαία και 

υποδεικνύεται και από τους Φορείς χωρών οι οποίες έχουν εµπειρία ήδη 

εκτελεσθεισών συµβάσεων σύµπραξης, η πρόσληψη εξειδικευµένων 

συµβούλων προκειµένου να συνδράµουν το ∆ηµόσιο Φορέα κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης και σύναψης της σύµβασης σύµπραξης και των 

παρεποµένων δανειακών ή άλλων συµφώνων. Η πρόσληψη των συµβούλων, 

ως παραδοσιακή δηµόσια σύµβαση, απαιτεί χρόνο, η δε αµοιβή τους 

επιβαρύνει το κόστος της σύµπραξης. Ωστόσο, η σχετική καθυστέρηση που 

προκαλείται εξισορροπείται από το συντοµότερο χρόνο έναρξης λειτουργίας 

του έργου (λόγω ταχύτερης υλοποίησης των υποδοµών) που ευλόγως 

αναµένει ο ∆ηµόσιος Φορέας, λόγω των κινήτρων που δίδονται στον Ιδιώτη, 

δηλαδή της σύνδεσης της πληρωµής του Ιδιώτη µε την έναρξη της 

λειτουργίας του έργου. Επιπλέον µε την εφαρµογή τυποποιηµένων 

διαδικασιών συντοµεύονται ακόµη περισσότερο οι  διαδικασίες ανάθεσης 

συµβάσεων σύµπραξης.  

 
• Το ∆ηµόσιο χάνει τον έλεγχο επί του έργου; Το ∆ηµόσιο παύει να 

εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες; 
 

∆εδοµένου ότι µε το σύστηµα των Συµπράξεων η διαχείριση και λειτουργία 

του έργου γίνεται από τον Ιδιώτη, λέγεται ότι το ∆ηµόσιο «χάνει» την 

εποπτεία και τον έλεγχο που ασκεί επί του αναδόχου σε περίπτωση 

παραδοσιακής δηµόσιας σύµβασης. Και είναι µεν αλήθεια ότι ο έλεγχος που 

ασκεί πλέον το ∆ηµόσιο περιορίζεται στην τήρηση των προδιαγραφών 

απόδοσης και λειτουργίας, ότι δεν ορίζονται ορόσηµα (milestones) στα 

προβλεπόµενα χρονοδιαγράµµατα, δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής και δύναται να µην επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

ούτε για την παράδοση του έργου. Ωστόσο αυτού του είδους η εποπτεία σε 

συνδυασµό µε το µηχανισµό πληρωµών που είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την 
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έναρξη της λειτουργίας του έργου αλλά και την τήρηση των προδιαγραφών 

απόδοσης και λειτουργίας εξασφαλίζουν ουσιαστικότερο αλλά και 

αποδοτικότερο σε επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών έλεγχο του 

∆ηµοσίου.   

 

• Είναι οι Συµβάσεις Σύµπραξης λιγότερο ευέλικτες; 
 

Λόγω της µακράς διάρκειας των συµβάσεων σύµπραξης, που κατά κανόνα 

ξεπερνούν τα είκοσι χρόνια, η πιθανότητα να αποδειχθούν µη λειτουργικές, 

λόγω απρόβλεπτων ή µη προβλεφθέντων γεγονότων, είναι µεγαλύτερη από 

τις λοιπές – βραχυχρόνιες - συµβάσεις δηµοσίων έργων. Η πιθανότητα αυτή 

αντιµετωπίζεται επιτυχώς µε την πρόβλεψη στη Σύµβαση Σύµπραξης 

δυνατότητας επαναπροσδιορισµού των σηµείων που αποδεικνύεται µε το 

πέρασµα του χρόνου ότι δεν λειτουργούν. 
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��  Σε ποιους τοµείς υπάρχει διεθνής εµπειρία 

υλοποίησης έργων Σ∆ΙΤ;    

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τοµέα σε έργα Σ∆ΙΤ διαφέρουν 

µεταξύ τους ανά τοµέα και ανά µεµονωµένο έργο. Μεταξύ άλλων, υπάρχει 

συσσωρευµένη διεθνής εµπειρία από την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ στους 

παρακάτω τοµείς: 

 

• Εκπαίδευση (Σχολεία & Τριτοβάθµια Εκπαίδευση), 

• Υγεία (Νοσοκοµεία & Κλινικές), 

• Στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών (κεντρικής διοίκησης, δηµόσιων 

ιδρυµάτων, τοπικής αυτοδιοίκησης), 

• Σωφρονιστικά ιδρύµατα (όπως φυλακές ή σωφρονιστικά ιδρύµατα για 

ανηλίκους), 

• Τµήµατα ∆ηµόσιας Ασφάλειας (όπως πυροσβεστικοί σταθµοί ή 

αστυνοµικά  τµήµατα), 

• Ύδρευση και αποχέτευση, 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων, 

• Αυτοκινητόδροµοι,  

• Σιδηρόδροµοι,  

• Λιµάνια,  

• Αεροδρόµια, 

• Πληροφορική, 

• ∆ίκτυα επικοινωνίας, 

• Άµυνα (στέγαση στρατιωτικών, τηλεπικοινωνίες, εξοµοιωτές) 

 

Στα έργα αυτά, ο Ιδιωτικός Τοµέας µπορεί να αναλάβει την παροχή των εξής 

υπηρεσιών: 

• Σχεδιασµό µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές, 

• Κατασκευή, είτε µε τη µορφή κατασκευής νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων είτε της οµαδικής ανακαίνισης µεµονωµένων ή οµάδων 

εγκαταστάσεων µίας συγκεκριµένης περιοχής,  
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• Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων,  

• Συντήρηση του εξοπλισµού του κτιρίου,  

• Εστίαση (γεύµατα που να πληρούν τις συµφωνηθείσες διατροφικές 

προδιαγραφές), 

• Στάθµευση αυτοκινήτων, 

• Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων, 

• Ασφάλεια και 

• Υπηρεσίες καθαριότητας. 

 

Η αποπληρωµή του ιδιώτη για τα έργα Σ∆ΙΤ εξαρτάται από την ποιοτική 

παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών.  

 

Κάθε χώρα αντιµετωπίζει τα έργα Σ∆ΙΤ µε διαφορετικό τρόπο. Μία σειρά 

υπηρεσιών που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία της υποδοµής αυτής καθ’ 

εαυτής, όπως για παράδειγµα τις κλινικές υπηρεσίες στην περίπτωση 

νοσοκοµειακών έργων, τις υπηρεσίες διδασκαλίας στην περίπτωση σχολικών 

έργων ή τις υπηρεσίες πυρόσβεσης ή αστυνόµευσης στην περίπτωση έργων 

προστασίας του πολίτη, µπορούν ή όχι να συµπεριληφθούν στις υπηρεσίες 

που ο Ιδιώτης προσφέρει, ανάλογα µε την πολιτική βούληση και το 

στρατηγικό σχεδιασµό της χώρας.  
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Νοµικά θέµατα 
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��  Τι είναι η «Σύµβαση Σύµπραξης ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού Τοµέα»;   

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 3389/2005, 

Συµβάσεις Σύµπραξης είναι οι έγγραφες συµβάσεις συνεργασίας από επαχθή 

αιτία που συνάπτουν οι ∆ηµόσιοι Φορείς σε τοµείς της αρµοδιότητάς τους µε 

νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα («Ιδιωτικοί Φορείς») για την εκτέλεση 

έργων ή και την παροχή υπηρεσιών. Από το συνδυασµό του ορισµού αυτού 

µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ιδίου Ν. 3389/2005, µπορούµε να 

καταλήξουµε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά των Συµβάσεων Σύµπραξης είναι τα 

ακόλουθα: 

 

- το αντικείµενο των Συµβάσεων είναι η εκτέλεση έργων ή και 

η παροχή υπηρεσιών 

 

Ως εκτέλεση έργων θα πρέπει να εννοηθεί η κατασκευή και εγκατάσταση των 

απαιτουµένων υποδοµών για την αναβάθµιση των παρεχοµένων στους 

πολίτες υπηρεσιών και δύναται να περιλαµβάνει ενδεικτικά την ανέγερση 

κτιρίων, την κατασκευή εγκαταστάσεων, την ανακαίνιση υφισταµένων 

υποδοµών, την παροχή αναγκαίου εξοπλισµού.  

Ως παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να εννοηθεί παροχή κάθε είδους υπηρεσιών 

όπως η συντήρηση των ανωτέρω έργων, η φύλαξη, η διοίκηση, διαχείριση, 

λειτουργία και εκµετάλλευσή τους.  

 

- το αντικείµενο των Συµβάσεων ανήκει στην αρµοδιότητα του 

∆ηµοσίου Φορέα βάσει διάταξης νόµου ή βάσει σύµβασης ή 

βάσει του καταστατικού του 

 

Οι ∆ηµόσιοι Φορείς µπορούν να δραστηριοποιούνται µέσω Συµπράξεων σε 

τοµείς της αρµοδιότητάς τους. ∆εδοµένου ότι η εµπλοκή του Ιδιωτικού Φορέα 

που έχει επιλεγεί για τη συµµετοχή σε Σύµβαση Σύµπραξης είναι εξ ορισµού 

µακροχρόνια, η ανωτέρω απαίτηση διασφαλίζει τη δυνατότητα του αρµοδίου 
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∆ηµόσιου Φορέα που έχει τη γνώση και το άµεσο ενδιαφέρον, να επιτύχει 

άµεση συνεργασία µε τον Ιδιωτικό Φορέα και αποτελεσµατική 

παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου.  

 

- η Σύµβαση προβλέπει ότι η χρηµατοδότηση θα γίνει εν όλω ή 

εν µέρει µε κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι 

Ιδιωτικοί Φορείς 

 

Υπό την έννοια αυτή, ο Ιδιωτικός Φορέας εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση της 

εκτέλεσης του έργου ή της παροχής των υπηρεσιών, ή µέρος τουλάχιστον της 

χρηµατοδότησης αυτής. Ο ∆ηµόσιος Φορέας ή οι τελικοί χρήστες του έργου ή 

των υπηρεσιών δεν καλούνται να καταβάλλουν τίµηµα παρά µόνον αφού 

αρχίσει η λειτουργία του έργου ή παροχή των υπηρεσιών. Η καταβολή του 

τιµήµατος συνδέεται άµεσα µε την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και 

δύναται να µειώνεται ή και να µην καταβάλλεται σε περίπτωση µη τήρησης 

των προδιαγραφών απόδοσης που ο Ιδιωτικός Τοµέας έχει αναλάβει να 

τηρήσει ήδη κατά το στάδιο της επιλογής του για τη συµµετοχή στη 

Σύµπραξη.  

 

- η Σύµβαση είναι από επαχθή αιτία 

 

Με τη διάταξη αυτή, ο νοµοθέτης θέλησε να διασφαλίσει ότι µε τη Σύµβαση 

Σύµπραξης αναλαµβάνουν βάρη τόσο ο ∆ηµόσιος, όσο και ο Ιδιωτικός Φορέας 

που εµπλέκονται. Η Σύµβαση Σύµπραξης δεν είναι, δηλαδή, ούτε θα πρέπει να 

εκλαµβάνεται από τους ∆ηµόσιους Φορείς ως, «χαριστική» σύµβαση, µε την 

οποία µόνον το ένα συµβαλλόµενο µέρος (και δη ο Ιδιωτικός Τοµέας) 

αναλαµβάνει υποχρεώσεις. Αντίθετα, πρόκειται για σύµβαση αµφοτεροβαρή 

µε την οποία ο Ιδιωτικός Τοµέας επιδιώκει αντάλλαγµα. Με βάση τα 

παραπάνω, συµβάσεις κατ’ εξοχήν χαριστικές, π.χ. δωρεές, χορηγίες χωρίς 

ανταποδοτικά οφέλη κλπ, δεν εµπίπτουν στην έννοια των Συµβάσεων 

Σύµπραξης. 
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- ο Ιδιωτικός Φορέας αναλαµβάνει ουσιώδες µέρος των 

κινδύνων 

 

Η ανάληψη ουσιώδους µέρους των κινδύνων που συνδέονται µε τη 

χρηµατοδότηση, κατασκευή, διαθεσιµότητα (υποδοµή ή υπηρεσία διαθέσιµη 

προς χρήση) ή τη ζήτηση του αντικειµένου της Σύµπραξης και των συναφών 

κινδύνων, όπως ενδεικτικά του διαχειριστικού και του τεχνικού κινδύνου, από 

τον Ιδιωτικό Φορέα που συµµετέχει στη Σύµπραξη αποτελεί κύρια διαφορά 

των Συµβάσεων Σύµπραξης από τις παραδοσιακές δηµόσιες συµβάσεις 

κατασκευής έργων, παροχής υπηρεσιών ή προµήθειας αγαθών. Η ανάληψη 

των κινδύνων στη Σύµβασης Σύµπραξης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, ωστόσο ο 

προσδιορισµός των κινδύνων πρέπει να ακολουθεί τoν ορισµό της Eurostat.  

Από τις χώρες µε µεγαλύτερη εµπειρία στην εφαρµογή των συµπράξεων 

έχουµε µεγάλος εύρος παραδειγµάτων διαφορετικών µεθόδων ανάληψης 

κινδύνων από τον Ιδιωτικό Τοµέα. Κοινή συνισταµένη είναι η ανάληψη της 

ευθύνης από τον Ιδιωτικό Τοµέα για την προσήκουσα τελική παροχή 

υπηρεσιών στους πολίτες. Ωστόσο, και δεδοµένης της µακράς διάρκειας των 

Συµβάσεων Σύµπραξης, η κατανοµή των κινδύνων προϋποθέτει τη στενή 

συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων µερών (συµπεριλαµβανοµένων των 

Τραπεζών ή άλλων δανειοδοτών) για την καταγραφή των κινδύνων και των 

τρόπων ασφάλισής τους (µέσω εµπραγµάτων ασφαλειών, ιδιωτικών 

συµβάσεων ασφαλίσεως, εγγυήσεων, κ.ά.). 
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� Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής της παροχής 

υπηρεσιών ή της εκτέλεσης έργου στο Ν. 

3389/2005 περί «Συµπράξεων ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού Τοµέα»; 

 

Για την υπαγωγή µιας σύµπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 θα πρέπει 

να συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

α) η σύµπραξη να έχει ως αντικείµενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή 

υπηρεσιών που ανήκει στην αρµοδιότητα ∆ηµοσίου Φορέα βάσει διάταξης 

νόµου ή σύµβασης ή του καταστατικού του,  

 

β) να προβλέπεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγµατος που 

καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά από τους ∆ηµόσιους Φορείς ή τους 

τελικούς χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών αυτών, αναλαµβάνουν 

ουσιώδες µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, την 

κατασκευή, τη διαθεσιµότητα ή τη ζήτηση του αντικειµένου της Σύµπραξης 

και των συναφών κινδύνων όπως ενδεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό 

κίνδυνο,  

 

γ) να προβλέπεται ότι η χρηµατοδότηση, εν όλω ή εν µέρει, της κατασκευής 

των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει µε κεφάλαια και πόρους 

που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς και 

 

δ) το συνολικό συµβατικό προϋπολογιζόµενο κόστος της υλοποίησης του 

αντικειµένου της Σύµπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων 

εκατοµµυρίων (200.000.000) Ευρώ χωρίς συνυπολογισµό του αναλογούντος 

Φόρου Προστιθεµένης Αξίας.  

 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Ωστόσο, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορούν να υπαχθούν συµπράξεις στις διατάξεις του 
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Ν. 3389/2005 χωρίς να συντρέχουν µία ή και περισσότερες από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις. Για την υπαγωγή αυτή απαιτείται οµόφωνη απόφαση της 

∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 

(∆ΕΣ∆ΙΤ).  

 

Οι δραστηριότητες που ανήκουν, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, άµεσα και 

αποκλειστικά στο Κράτος, και ιδίως η εθνική άµυνα, η αστυνόµευση, η 

απονοµή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα 

αρµόδια δικαστήρια δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο σύµπραξης. 
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� Ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόµενο µιας Σύµβασης 

Σύµπραξης; 

 

Οι Συµβάσεις Σύµπραξης και τα Παρεπόµενα Σύµφωνα περιλαµβάνουν σαφή 

και αναλυτική περιγραφή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των µερών 

σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµπραξης. Στις Συµβάσεις Σύµπραξης 

εφαρµόζονται οι όροι τους και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. Ο Ν. 

3389/2005 προβλέπει κατάλογο ζητηµάτων τα οποία θα πρέπει να 

διευθετούνται µε τη Σύµβαση Σύµπραξης ώστε να διασφαλίζεται η 

απροβληµάτιστη εκτέλεσή της. Έτσι η Σύµβαση Σύµπραξης θα πρέπει να 

περιλαµβάνει οπωσδήποτε ρήτρες σχετικά µε τα ακόλουθα:  

 

(α) Το αντικείµενο της Σύµπραξης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προδιαγραφών του έργου ή της υπηρεσίας, το καταβλητέο στον 

Ιδιωτικό Φορέα συµβατικό αντάλλαγµα και οι διατάξεις βάσει των 

οποίων θα επιµερίζονται µεταξύ των συµβαλλοµένων τα ανταλλάγµατα 

που τυχόν καταβάλλονται από τους τελικούς χρήστες για τη χρήση του 

έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.  

(β) Τον τρόπο άσκησης της εποπτείας της εκτέλεσης και λειτουργίας 

του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας είτε µέσω ανεξάρτητων 

εταιρειών που ο ∆ηµόσιος και ο Ιδιωτικός Φορέας προσλαµβάνουν από 

κοινού για το σκοπό αυτόν είτε µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών του 

∆ηµοσίου.  

(γ) Τις µεθόδους διασφάλισης της ποιότητας κατά την εκτέλεση και 

λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.  

(δ) Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του αντικειµένου της Σύµπραξης, τις 

προϋποθέσεις τροποποίησής του, τις ποινικές ρήτρες και τα 

ανταλλάγµατα σε περίπτωση υπέρβασης ή σύντµησης αντίστοιχα του 

χρονοδιαγράµµατος αυτού, τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης 

Σύµπραξης, καθώς και τις προϋποθέσεις της παράτασης ή σύντµησης 

της διάρκειας αυτής.  
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(ε) Τον τρόπο µε τον οποίο θα παραχωρείται στον Ιδιωτικό Φορέα η 

χρήση ή η εκµετάλλευση των παγίων στοιχείων που είναι απαραίτητα 

για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας 

και τα τυχόν προβλεπόµενα ανταλλάγµατα.  

(στ) Τον τρόπο χρηµατοδότησης της υλοποίησης του αντικειµένου της 

Σύµπραξης.  

(ζ) Την τυχόν απαιτούµενη εκ µέρους του ∆ηµόσιου Φορέα έγκριση 

των χρηµατοδοτικών συµβάσεων του Ιδιωτικού Φορέα, καθώς και της 

διαδικασίας τροποποίησής τους.  

(η) Την κατανοµή των κινδύνων µεταξύ των µερών και τις συνέπειες 

επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία.  

(θ) Τις ασφαλιστικές καλύψεις του αντικειµένου της Σύµβασης ή του 

Ιδιωτικού Φορέα.  

(ι) Την προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων.  

(ια) Την κατοχύρωση δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας. 

(ιβ) Τον τρόπο λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης του 

αντικειµένου της Σύµπραξης.  

(ιγ) Το ύψος των ανταλλαγµάτων που καταβάλλονται για τη χρήση του 

έργου ή της υπηρεσίας από τους χρήστες, τον τρόπο είσπραξής τους, 

καθώς και τους λόγους και τρόπους αναπροσαρµογής τους.  

(ιδ) Τον τρόπο επιµερισµού µεταξύ του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού 

Φορέα, των ωφελειών που θα προκύψουν, είτε από την τυχόν 

αναχρηµατοδότηση των δανείων του Ιδιωτικού Φορέα είτε µετά την 

επίτευξη ενός συγκεκριµένου ποσοστού απόδοσης των ιδίων 

κεφαλαίων του.  

(ιε) Την έκταση των εγγυήσεων που παρέχει ο Ιδιωτικός Φορέας για 

την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση του 

έργου ή την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας.  

(ιστ) Την υποκατάσταση του Ιδιωτικού Φορέα ή των δανειστών µε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις περιπτώσεις που αυτή 

επιτρέπεται, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.  
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(ιζ) Την καταβολή αποζηµιώσεων και την εν γένει αποκατάσταση της 

προκληθείσας ζηµίας στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη αθετεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

(ιη) Τους λόγους καταγγελίας κάθε σύµβασης και οι συνέπειές της.  

(ιθ) Το εφαρµοστέο δίκαιο.  

(κ) Τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.  

(κα) Τη σειρά προτεραιότητας των τυχόν προσαρτηµάτων ή 

παραρτηµάτων κάθε σύµβασης.  

(κβ) Την εξειδίκευση των ελάχιστων απαιτήσεων λειτουργίας και 

συντήρησης που περιλαµβάνεται στα τεύχη δηµοπράτησης.  

(κγ) Τον καθορισµό των διαδικασιών παράδοσης του έργου στο 

∆ηµόσιο µετά τη λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης, τις τυχόν 

υποχρεώσεις εκπαίδευσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού 

Φορέα στο ∆ηµόσιο Φορέα, τις προδιαγραφές του αντικειµένου κατά 

την παράδοση και τις εγγυήσεις καθώς και το χρόνο αυτών µετά την 

ανάληψη του έργου ή της υπηρεσίας από το ∆ηµόσιο Φορέα.  

(κδ) Τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και 

χρηστών του έργου ή της υπηρεσίας.  

(κε) Την τυχόν διαδικασία επίλυσης διαφορών από Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων που ορίζουν από κοινού τα συµβαλλόµενα µέρη. 
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� Ποιο είναι το εφαρµοστέο δίκαιο και ποιος τρόπος 

επίλυσης τυχόν διαφορών προβλέπεται; 

 

Για την επίλυση διαφοράς που αναφέρεται στην ερµηνεία ή στην εφαρµογή ή 

το κύρος της Σύµβασης Σύµπραξης εφαρµόζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 

Στο Ν. 3389/2005 προβλέπεται ότι κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά µε 

την εφαρµογή, την ερµηνεία ή το κύρος Συµβάσεων Σύµπραξης ή των 

Παρεπόµενων Συµφώνων επιλύεται µε διαιτησία. Η διαιτησία παρουσιάζει, σε 

σχέση µε την τακτική δικαιοσύνη, τα πλεονεκτήµατα της ταχύτητας στην 

έκδοση απόφασης, της δυνατότητας επιλογής εξειδικευµένων σε σχέση µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο της διαφοράς διαιτητών και της εµπιστευτικότητας.  

 

Για τη διευκόλυνση των µερών στην εξεύρεση της πλέον κατάλληλης γι’ αυτά  

διαιτησίας ορίστηκε ότι µε τη Σύµβαση Σύµπραξης ή τα Παρεπόµενα Σύµφωνα 

καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν τον ορισµό των διαιτητών, οι 

εφαρµοστέοι κανόνες διαιτησίας, η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή 

οργάνου), οι αµοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους 

εφαρµοστέους κανόνες διαιτησίας) και η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η 

διαιτησία.  

 

Η διαιτητική απόφαση που θα εκδοθεί είναι οριστική και αµετάκλητη και δεν 

υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο, αποτελεί δε τίτλο 

εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά ∆ικαστήρια, 

και τα αντίδικα µέρη δεσµεύονται να συµµορφωθούν αµέσως µε τους όρους 

της.  
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Χρηµατοδοτικά θέµατα 
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��  Πότε µια Σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

έργου ενδείκνυται να υλοποιηθεί µέσω Σύµπραξης;  

 

Οι δύο βασικές αρχές των Σ∆ΙΤ είναι, πρώτον, να εξασφαλίσουν την 

αποδοτικότητα των οικονοµικών πόρων του ∆ηµόσιου Τοµέα και, δεύτερον, 

να µεταβιβάσουν τους επιχειρηµατικούς κινδύνους της παρεχόµενης 

υπηρεσίας από το ∆ηµόσιο στον Ιδιωτικό Τοµέα. 

 

Η µεγαλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα (value for money) και η 

κατανοµή του επιχειρηµατικού κινδύνου (risk allocation) αποτελούν, 

εποµένως, ουσιώδη στοιχεία των έργων Σ∆ΙΤ. Εάν δεν µπορούν να 

επιτευχθούν, τότε θα πρέπει να εφαρµοστούν οι παραδοσιακές µέθοδοι των 

δηµόσιων συµβάσεων. Εκεί πάντως που µπορούν να επιτευχθούν και ο 

δηµόσιος τοµέας έχει επιλέξει τις διαδικασίες των Σ∆ΙΤ, δηµιουργείται µια νέα 

σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που διαφέρει ριζικά από εκείνες των 

δηµοσίων προµηθειών µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια που συνάπτει ο 

δηµόσιος τοµέας ή µε τις εκµισθώσεις µε πλήρη ανάληψη του κόστους 

επισκευών και των ασφαλειών. Στην περίπτωση των Συµπράξεων, ο ιδιωτικός 

τοµέας είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και τη διάθεση ενός κτιρίου, τη 

συντήρηση και τις επισκευές του και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων. 

 

1) Οικονοµική αποδοτικότητα (Value for money) 

 

Ο ιδιωτικός τοµέας δεν µπορεί να αναµένει ότι θα συγκεντρώσει πόρους πιο 

οικονοµικά από ό,τι ο δηµόσιος. Συνεπώς, η συµµετοχή του στα έργα Σ∆ΙΤ 

είναι συµφέρουσα για το ∆ηµόσιο µόνον εφόσον συνεισφέρει κάποια επιπλέον 

οφέλη (οικονοµική αποδοτικότητα της δαπάνης / σχέση κόστους - οφέλους). 

Αυτό συνεπάγεται τη σύγκριση του πρόσθετου κόστους της ιδιωτικής 

χρηµατοδότησης µε τα πρόσθετα οφέλη που συνεισφέρει στο δηµόσιο τοµέα. 

Για να προσδιορισθούν αυτά τα πρόσθετα οφέλη, οι προσφορές του ιδιωτικού 

τοµέα συγκρίνονται συνήθως µε µια υποθετική εναλλακτική χρηµατοδότηση 

από το ίδιο το ∆ηµόσιο.  
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Κατά τον υπολογισµό της οικονοµικής αποδοτικότητας, αποτιµάται η 

µεταβίβαση των κινδύνων στον Ιδιωτικό Τοµέα, ο οποίος οφείλει να αποδείξει 

ότι έχει αποδεχθεί τις ευθύνες για τους κινδύνους (όπως παραβίαση 

προθεσµιών κατασκευής, συντήρησης και ανανέωσης) που προηγουµένως θα 

ανήκαν στο δηµόσιο τοµέα και ότι η εξοικονόµηση πόρων που συνεπάγεται η 

µεταβίβαση κινδύνων στον ιδιωτικό τοµέα ξεπερνά τις εµφανείς επιπλέον 

δαπάνες του έργου ή της υπηρεσίας. 

 

Ο βασικός στόχος της αναθέτουσας αρχής σε κάθε περίπτωση είναι να 

διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή οικονοµική αποδοτικότητα της Σύµπραξης. 

Συνήθως αυτό ισοδυναµεί µε ελαχιστοποίηση της οικονοµικής συµµετοχής στο 

έργο. Τη διασφάλιση αυτή θα την επιδιώξει µέσα από το συνδυασµό τριών 

συνιστωσών:  

• της επιλογής του εταίρου µε τον οποίο θα συµβληθεί,  

• της δυναµικής και αυστηρά ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής του 

εταίρου 

• και του τρόπου µε τον οποίο θα διαρθρώσει τους εµπορικούς και 

συµβατικούς όρους µε την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

(συµπεριλαµβάνοντας, ειδικότερα, την προσφορότερη µεταβίβαση των 

κινδύνων). 

Σε γενικές γραµµές, οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν να επιλέγουν τις 

προσφορές µε τη χαµηλότερη οικονοµική συµµετοχή (σε καθαρές τρέχουσες 

τιµές για όλη τη διάρκεια της σύµβασης), αναγνωρίζοντας, όµως, ότι η 

οικονοµική αποδοτικότητα εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από την τιµή, την 

ποιότητα και την έκταση των µεταβιβαζόµενων κινδύνων. Η χαµηλότερη τιµή 

δεν αντιπροσωπεύει πάντοτε και τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η οικονοµική αποδοτικότητα καθορίζεται από 

τη σύγκριση των προσφορών που υποβάλλονται, ώστε να καθοριστεί η 

«πλέον συµφέρουσα οικονοµικά». Είναι φυσικό, ωστόσο, ότι οι αναθέτουσες 

αρχές προχωρούν στη σύγκριση αυτή µε βάση µια θεωρητική συγκριτική 

κοστολόγηση από το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

 



 34 

Μια γενική αρχή είναι ότι η οικονοµική αποδοτικότητα βελτιώνεται µε τη 

µεταβίβαση ενός βαθµού επιχειρηµατικού κινδύνου στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά 

έως ένα όριο, που καθορίζεται ως άριστο. Πέρα από αυτό το σηµείο, κάθε 

επιπλέον µεταβίβαση κινδύνου θα οδηγήσει στη µείωση της αποδοτικότητας. 

Η µεγαλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα ενός έργου προκύπτει από τον 

άριστο συνδυασµό του κόστους εφ’ όρου ζωής, του οφέλους και των 

κινδύνων που αυτό συνεπάγεται. 

 

∆ηµόσια Συγκριτική Κοστολόγηση 

 

Ο έλεγχος της οικονοµικής αποδοτικότητας ενός έργου  γίνεται, συνήθως, µε 

βάση µια ∆ηµόσια Συγκριτική Κοστολόγηση (∆ΣΚ) . 

 

Η ∆ΣΚ µπορεί να οριστεί ως η υποθετική κοστολόγηση µιας παροχής, 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, από το ∆ηµόσιο 

Τοµέα ως προµηθευτή (κατά τον παραδοσιακό τρόπο των δηµοσίων 

προµηθειών), έναντι µιας παροχής µε τις ίδιες προδιαγραφές από µία Σ∆ΙΤ.  

 

Για να είναι αξιόπιστο µέτρο σύγκρισης, η ∆ΣΚ πρέπει να: 

• διατυπώνεται σε καθαρή τρέχουσα αξία, 

• στηρίζεται σε πρόσφατες µεθόδους παραγωγής της συγκεκριµένης 

παροχής από το δηµόσιο τοµέα, 

• συνυπολογίζει τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που θα 

αντιµετωπίζονταν µε τον παραδοσιακό τρόπο των δηµοσίων 

προµηθειών. 

 

Η ∆ΣΚ πρέπει, εποµένως, όχι µόνο να αντικατοπτρίζει ορισµένες δαπάνες των 

δηµοσίων προµηθειών, αλλά και τις δαπάνες συντήρησης «εφ’ όρου ζωής» 

της υποδοµής που δηµιουργείται. Επιπλέον, η ∆ΣΚ πρέπει να αντικατοπτρίζει 

τον κίνδυνο ότι πιθανώς θα προκύψουν νέες δαπάνες κατά τη διάρκεια ζωής 

του έργου (σε λογαριασµό του προµηθευτή). Είναι απαραίτητο να αποτιµηθεί 

ο αντίκτυπος αυτών των κινδύνων στο κόστος, να υπολογιστούν οι 
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πιθανότητες εµφάνισής τους και να προσαρµοστεί αναλόγως η κοστολόγηση. 

Η ∆ΣΚ πρέπει να συνυπολογίσει εκτενώς το σύνολο των κινδύνων, 

προκειµένου να διασφαλίσει ότι µπορούν να συγκριθούν έγκυρα οι προσφορές 

τόσο µεταξύ τους όσο και µε την ίδια τη ∆ΣΚ. 

 

Ένας από τους στόχους του ελέγχου της οικονοµικής αποδοτικότητας είναι 

εποµένως η απευθείας σύγκριση της κατ΄ εκτίµηση αξίας της ∆ΣΚ µε την κατ΄ 

εκτίµηση αξία της καλύτερης προσφοράς Σ∆ΙΤ. Είναι σαφές ότι καθώς το 

κόστος χρηµατοδότησης για το δηµόσιο τοµέα (που διαθέτει την υπέρτατη 

πιστοληπτική ικανότητα) θα είναι πάντα χαµηλότερο από ότι για τον ιδιωτικό, 

η οικονοµική αποδοτικότητα µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε τον καλύτερο 

επιµερισµό του κινδύνου, και την αποτελεσµατικότητα ως προς τις δαπάνες 

και άλλους τοµείς που διαθέτει ο ιδιωτικός τοµέας ως προµηθευτής (έναντι 

του δηµόσιου τοµέα ως προµηθευτή). 

 

 

Σχήµα 2: ∆ΣΚ και οικονοµική αποδοτικότητα 
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2) Κατανοµή κινδύνου (risk allocation) 

 

Κατά τη βασική αυτή αρχή απαιτείται µεταβίβαση των κινδύνων από το 

∆ηµόσιο στον Ιδιωτικό Τοµέα. Η προσοχή εστιάζεται στην ανάθεση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου στον καταλληλότερο φορέα (δηλ. στο φορέα που 

είναι σε καλύτερη θέση να τον διαχειριστεί). Ο Ιδιωτικός Τοµέας αναµένεται 

να αναλάβει τους κινδύνους που συνδέονται µε την κατασκευή, τη 

χρηµατοδότηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη διαρκή συντήρηση του 

έργου. Κίνδυνοι που δεν καταµερίζονται στον Ιδιωτικό Τοµέα και παραµένουν 

στο ∆ηµόσιο είναι, για παράδειγµα, οι αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική και 

οι αλλαγές στη νοµοθεσία. 

 

Ο βασικός επιχειρηµατικός κίνδυνος για τις Σ∆ΙΤ είναι η διαθεσιµότητα, η 

συνεχής δηλαδή παροχή ενός ολοκληρωµένου έργου και των σχετικών µε 

αυτό υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή «αγοράζει» µια υπηρεσία και θα 

πληρώνει µόνο για αυτήν την υπηρεσία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κεφάλαιο 

που διακινδυνεύει ο Ιδιωτικός Τοµέας µέσα από το έργο θα αποπληρωθεί 

πλήρως (µαζί µε ένα στοιχείο κέρδους) µόνον εφόσον το έργο και οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται βρίσκονται στο απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας 

σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Η προσέγγιση αυτή διαφέρει ριζικά από 

την παραδοσιακή µέθοδο των δηµόσιων προµηθειών, η οποία περιλαµβάνει 

µία σύµβαση µελέτης και κατασκευής. Σύµφωνα µε αυτή τη σύµβαση, η 

Αναθέτουσα Αρχή χρηµατοδοτεί το έργο, πληρώνοντας ανά φάση εκτέλεσης, 

χωρίς να έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει εάν το έργο θα λειτουργήσει και 

επιβάλλοντας ορισµένες κυρώσεις εάν αυτό δεν συµβεί.  

 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις των έργων Σ∆ΙΤ, ο Ιδιωτικός Τοµέας είναι 

υπεύθυνος για τη λειτουργία του έργου σε όλη τη διάρκεια της συµβατικής 

περιόδου.  

 

Η µεταβίβαση του κινδύνου αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε έργου Σ∆ΙΤ. 

Εφόσον  µεταβιβαστεί ο σωστός συνδυασµός επιχειρηµατικών κινδύνων στον 
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Ιδιωτικό Τοµέα και αυτός τα διαχειριστεί αποτελεσµατικά, τότε µπορεί να 

αντισταθµίσει και να υπερκαλύψει το υψηλότερο κόστος δανεισµού που τον 

βαρύνει. Ο σωστός συνδυασµός των κινδύνων µπορεί να καθοριστεί µόνον 

κατά περίπτωση, χρησιµοποιώντας σαν οδηγό την εµπειρία από τις πρακτικές 

της αγοράς ανά κλάδο. 

 

Όλα τα µέρη που συµµετέχουν σε έργα Σ∆ΙΤ χρειάζεται να προχωρήσουν σε 

ανάλυση του κινδύνου. Τυπικά, υπάρχουν τρεις οµάδες που συµµετέχουν 

σε αυτή τη διαδικασία: ο ∆ηµόσιος Τοµέας, ο επιλεγείς Ιδιωτικός Φορέας και οι 

χρηµατοδότες του. Αν και η µεθοδολογία που υιοθετείται για τον 

προσδιορισµό και την αποτίµηση των κινδύνων ενδέχεται να είναι κοινή, τα 

µέρη θα έχουν µάλλον διαφορετικούς αντικειµενικούς στόχους. 

 

• Ο δηµόσιος τοµέας χρειάζεται να τηρήσει κάποιες οδηγίες σχετικά µε τη 

µεταβίβαση του κινδύνου, οι οποίες καταρτίζονται επίσηµα ως βοήθηµα 

χάραξης πολιτικής για τις Σ∆ΙΤ. 

• Ο επιλεγείς Ιδιωτικός Φορέας θα χρειαστεί να κρίνει εάν (και πώς) θα 

µπορέσει να διαχειριστεί τους κινδύνους που ο ∆ηµόσιος Τοµέας 

αποφασίζει να του µεταβιβάσει.  

• Οι τράπεζες και άλλοι χρηµατοδότες συνήθως επιδιώκουν την απόδοση 

του αρχικού κεφαλαίου και την πληρωµή των τόκων και των αµοιβών 

τους σε µικρότερο χρονικό πλαίσιο. Εκτός από την εξέταση του 

επιµερισµού των κινδύνων στα διάφορα µέρη, οι χρηµατοδότες 

εξετάζουν µε την δέουσα επιµέλεια το έργο, την εξουσία και την 

ικανότητα της Αναθέτουσας Αρχής να υποστηρίξει αποτελεσµατικά την 

εκτέλεση του έργου και την αγορά και το πολιτικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί το έργο. 

 

Ο κίνδυνος συνδέεται άµεσα µε την ανάλυση της οικονοµικής αποδοτικότητας, 

την οικονοµική δυνατότητα, τους λογιστικούς χειρισµούς, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ενδεχόµενης σύµβασης και, εντέλει, την επιτυχία ή µη του 

έργου. Οι προµηθευτές καλούνται εποµένως να εξετάσουν και να εκτιµήσουν 
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τους επιχειρηµατικούς κινδύνους σε όλη την εξέλιξη της σύµπραξης: από τη 

σύναψη της σύµβασης έως την εκτέλεση του έργου και τη συνολική διάρκεια 

της λειτουργίας του. 

 

 

Σχήµα 3: ∆ιαφορές στη µεταβίβαση του κινδύνου µε την εισαγωγή των Σ∆ΙΤ 
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� Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που επιµερίζονται σε ένα 

έργο Σ∆ΙΤ; 

 

Η δυνατότητα υλοποίησης συµπράξεων σε ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών 

σχεδίων, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, αυξάνει τη 

διαφορετικότητα των επιµέρους κίνδυνων που πρέπει να προβλεφθούν κατά 

την κατάρτιση των συµβατικών υποχρεώσεων µιας Σύµπραξης, ώστε να 

κατανεµηθούν µε σαφήνεια και διαφάνεια στους επιµέρους συµβαλλόµενους. 

Οι κυριότερες κατηγορίες κινδύνων είναι οι εξής: 

 

1) Κατασκευαστικός Κίνδυνος 

Καλύπτει κυρίως περιστατικά που συνδέονται µε υπερβάσεις του χρόνου και 

του προϋπολογισµού της κατασκευής, µη τήρηση των συµφωνηµένων 

προδιαγραφών και κακοτεχνίες.  

 

Ο κατασκευαστικός κίνδυνος περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό επιµέρους 

κινδύνων (όπως για παράδειγµα τον κίνδυνο σφαλµάτων κατά το σχεδιασµό 

του έργου ή τον κίνδυνο της κακής διαχείρισης από υπεργολάβους που έχουν 

αναλάβει τµήµατα του έργου). Ως εκ τούτου, το κόστος χρηµατοδότησης 

κατά την κατασκευαστική περίοδο είναι υψηλότερο σε σύγκριση µε την 

περίοδο που έπεται της αποπεράτωσης του έργου. Για το λόγο αυτό, µετά την 

αποπεράτωση της κατασκευής γίνεται συνήθως αναδιάρθρωση χρέους µε 

χαµηλότερα επιτόκια, για το υπόλοιπο της ζωής του έργου. 

 

Η ανάληψη και διαχείριση του κατασκευαστικού κίνδυνου επιβαρύνει τους 

ιδιωτικούς φορείς. Οι εγγυήσεις και εξασφαλίσεις που θα ζητηθούν για τον 

κατασκευαστικό κίνδυνο και ο επιµερισµός του κινδύνου αυτού αφορούν κατά 

κύριο λόγο τους χρηµατοδότες του έργου. 
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Ο ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει έναν από τους παρακάτω δύο κινδύνους: 

 

2) Κίνδυνος ∆ιαθεσιµότητας 

Ο κίνδυνος αυτός αναλαµβάνεται κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό φορέα, ο 

οποίος φέρει την ευθύνη για την παροχή συγκεκριµένης ποσότητας και 

ποιότητας υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

που έχουν ρητά προβλεφθεί στη Σύµβαση. Οι δύο αυτές παράµετροι µετρούν 

ουσιαστικά την επίδοση του έργου που διαχειρίζεται και εκµεταλλεύεται ο 

Ιδιώτης (ΕΕΣ). Για παράδειγµα, ο Ιδιώτης που αναλαµβάνει την κατασκευή και 

τη συντήρηση ενός σχολείου µέσω Σ∆ΙΤ έχει την υποχρέωση να διατηρεί το 

σχολείο διαθέσιµο προς χρήση, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχουν µαθητές ή 

όχι, καθώς αυτός είναι ένας κίνδυνος που αναλαµβάνεται από το ∆ηµόσιο. 

Οµοίως, σε ένα έργο Σ∆ΙΤ κατασκευής και συντήρησης ενός δρόµου όπου ο 

Ιδιώτης δεν έχει αναλάβει τον κίνδυνο της ζήτησης (βλ. επόµενη παράγραφο), 

κύρια υποχρέωσή του είναι ο δρόµος αυτός να είναι συνεχώς διαθέσιµος στην 

κυκλοφορία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των οχηµάτων που θα διέρχονται 

από αυτόν. 

 

3) Κίνδυνος Ζήτησης 

Ο κίνδυνος ζήτησης είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει όταν οι παραγόµενες από 

το έργο Σ∆ΙΤ υπηρεσίες δεν βρίσκουν ικανοποιητικό αριθµό αγοραστών στην 

αγορά στην τιµή που αυτές πωλούνται. 

 

Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από αστάθµητους παράγοντες που µπορεί να 

εκδηλωθούν κατά την εκµετάλλευση του έργου και είναι συνήθως δύσκολο να 

προσδιορισθούν µε ακρίβεια εκ των προτέρων. Η µετατόπιση της ζήτησης της 

παρεχόµενης υπηρεσίας και ο βαθµός παρέκκλισης της τελικής ζήτησης από 

την αρχικά προσδοκώµενη (εκείνη που είχε εκτιµηθεί κατά τη σύναψη της 

σύµβασης σύµπραξης) καλύπτεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µόνο όταν 

συντρέχουν συγκυριακοί παράγοντες, όπως οι νέες τάσεις αγοράς, η 

τεχνολογική απαξίωση, η πλεονάζουσα ζήτηση σε σχέση µε τις δυνατότητες 

εξυπηρέτησης του έργου, κλπ, και όχι από υπαιτιότητα του ιδιώτη (π.χ. 
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ανεπαρκής ή χαµηλής ποιότητας υπηρεσία). Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του 

κινδύνου συνήθως το φέρει η δηµόσια αρχή, η οποία, στην περίπτωση που 

ένα µέρος του κινδύνου ζήτησης αναλαµβάνεται από τον Ιδιώτη, εγγυάται ένα 

προκαθορισµένο ελάχιστο επίπεδο εσόδων της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, 

ανεξάρτητα από τυχόν διακυµάνσεις της ζήτησης υπηρεσιών. Η 

παρακολούθηση (monitoring) του κινδύνου ζήτησης από τους χρηµατοδότες 

του έργου είναι κρίσιµη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, διότι 

επηρεάζει άµεσα τις ροές εσόδων. Είναι δυνατόν να προβλέπεται στη Σύµβαση 

Σύµπραξης υποκατάσταση του Ιδιωτικού Φορέα ή των δανειστών µε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που οι ροές µειωθούν κάτω από το 

επίπεδο που είχε προβλεφθεί στη µελέτη βιωσιµότητας (ρήτρα “step-in”). 

 

4) Πιστωτικός Κίνδυνος 

Τον πιστωτικό κίνδυνο ενός έργου Σ∆ΙΤ φέρουν οι δανείστριες τράπεζες.   

Ειδικότερα: 

 

• Οι υποψήφιες δανείστριες τράπεζες υπολογίζουν και καλύπτουν τον 

κίνδυνο αυτό µε βάση τις παραδοχές και τις επιµέρους συµφωνίες που 

έχουν γίνει µεταξύ των εταίρων για τον επιµερισµό των κινδύνων. Ο 

τρόπος επιµερισµού έχει σηµασία για τις τράπεζες, διότι συνήθως το 

80% ή και 90% του κόστους του επενδυτικού έργου χρηµατοδοτείται 

µε τραπεζικό δανεισµό, εάν δεν υπάρξει χρηµατοδοτική συµµετοχή από 

το δηµόσιο τοµέα. 

• Η διαθεσιµότητα της χρηµατοδότησης, η οποία θα πρέπει να είναι 

επαρκής για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνουν οι Ιδιωτικοί Φορείς σύµφωνα µε την Προκήρυξη της 

Σύµβασης Σύµπραξης, θα πρέπει να είναι εξασφαλισµένη από τους 

Ιδιωτικούς Φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίζουν στους 

∆ηµόσιους Φορείς τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον, ο Νόµος προβλέπει 

την κατά περίπτωση δυνατότητα των ∆ηµόσιων Φορέων να συνάπτουν 

απευθείας συµβάσεις µε τους δανειστές των Ιδιωτικών Φορέων. 
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Ζητήµατα που προκύπτουν στην κατανοµή των κινδύνων 

 

Η ρητή και σαφής κατανοµή των κινδύνων που προαναφέρθηκαν αποτελεί 

βασική προϋπόθεση υλοποίησης ενός έργου Σ∆ΙΤ, διότι συνδέεται άµεσα µε 

την εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του έργου και της 

χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας του καθ’ όλη την περίοδο εκµετάλλευσης, 

ώστε να καθίσταται χρηµατοδοτήσιµο. 

 

Το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισηµαίνει ότι «... στις Σ∆ΙΤ 

δεν είναι αυτονόητο ότι ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να αναλάβει 

όλους τους κινδύνους ή το µεγαλύτερο µέρος των κινδύνων που συνδέονται 

µε το σχέδιο. Η ακριβής κατανοµή των κινδύνων πραγµατοποιείται κατά 

περίπτωση, ανάλογα µε την ικανότητα κάθε πλευράς να τους αξιολογεί, να 

τους ελέγχει και να τους διαχειρίζεται». Τυχόν επιφανειακή προσέγγιση αυτού 

του ζητήµατος µπορεί να οδηγήσει σε απλουστευτικές εκτιµήσεις, σχετικά µε 

το κατά πόσο η υλοποίηση δηµόσιων έργων µε τη µέθοδο των συµπράξεων 

αποτελεί «φθηνότερη» ή «ακριβότερη» επιλογή. 

 

Εποµένως, ο προσδιορισµός, η διαπραγµάτευση και η σωστή κατανοµή του 

κινδύνου είναι βασικής σηµασίας για την αρχική βιωσιµότητα και συνεχή 

επιτυχία όλων των έργων Σ∆ΙΤ. Εάν ο Ιδιώτης αναλάβει κινδύνους που δεν 

µπορεί να διαχειριστεί ή κατ΄ άλλο τρόπο να αποφύγει, δεν έχει πιθανότητες 

να επιβιώσει και τα αρχικά φαινοµενικά οφέλη από την ανάληψη της 

σύµβασης µπορεί να υπερακοντιστούν από συνεχή προβλήµατα λόγω έκθεσης 

σε ανέλεγκτες συνθήκες κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου.  

 

Αφού συµφωνηθούν και κατανεµηθούν οι κίνδυνοι, οι αντίστοιχες ευθύνες 

των διαφόρων µερών πρέπει να αντανακλώνται σαφώς στις συµφωνίες του 

έργου. Ο θεµελιώδης σκοπός της σύµβασης σε ένα έργο Σ∆ΙΤ είναι να 

καθορίσει τα δικαιώµατα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των διαφόρων µερών 

και να κατανείµει τους σχετικούς κινδύνους. 
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Μια περιληπτική θεώρηση του επιµερισµού του κινδύνου κατά την περίοδο 

της εκχώρησης ακολουθεί στη συνέχεια. 

 

1) Περίοδος κατασκευής 

Ο Ιδιώτης αναλαµβάνει τους ακόλουθους κινδύνους: 

• χρονοδιάγραµµα (µε κατάλληλες επεκτάσεις για γεγονότα ανωτέρας 

βίας) 

• κατάσταση του εδάφους 

• αδειοδοτήσεις 

• υπέρβαση εξόδων και 

• καταλληλότητα της κατασκευής / µελέτης για το προδιαγεγραµµένο 

αποτέλεσµα. 

Ο συνολικός κίνδυνος, εποµένως, της ικανότητας παράδοσης του έργου 

σύµφωνα µε τις καθορισµένες προδιαγραφές ανήκει στον Ιδιώτη.  

 

2) Περίοδος λειτουργίας 

Τα έσοδα του Ιδιώτη συνδέονται άµεσα µε την αποδοτικότητα των υπηρεσιών 

του έργου κατά τη διάρκεια της ζωής του δικαιώµατος εκµετάλλευσης. Ο 

µηχανισµός πληρωµών µεταβιβάζει αυτός καθ΄ εαυτός σηµαντικούς 

κινδύνους. Οι πληρωµές θα µειώνονται σύµφωνα µε αστοχίες ως προς την 

ποιότητα της υπηρεσίας, τη χρήση και τη διαθεσιµότητά της.  

 

Ο Ιδιώτης αναλαµβάνει τους ακόλουθους κινδύνους που σχετίζονται µε το 

µακροχρόνιο κόστος της λειτουργίας των υπηρεσιών: 

• τακτική και περιοδική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, 

• πρόγραµµα αντικατάστασης εξοπλισµού, 

• κόστη εργοδοσίας / συνταξιοδότησης, 

• αλλαγές στη νοµοθεσία για την απασχόληση, υγιεινή, ασφάλεια και 

άλλους τοµείς, και 

• καταληκτική αξία του έργου. 
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Ο Ιδιώτης επιθυµεί να διασφαλίσει ότι ο µηχανισµός πληρωµών θα λαµβάνει 

υπ’ όψη ορισµένους κινδύνους όπως οι µελλοντικοί ρυθµοί πληθωρισµού, και 

θα επιχειρήσει να µεταθέσει άλλους κινδύνους όπως η ποιότητα των 

υπηρεσιών, στην ιδιωτική εταιρεία που αναλαµβάνει τη λειτουργία του έργου 

ή στους ασφαλιστές. 

 

3) Χρηµατοδοτικός κίνδυνος 

∆εδοµένου ότι το έργο µπορεί, για παράδειγµα, να χρηµατοδοτηθεί κατά 90% 

από τις τράπεζες ή τη χρηµαταγορά και µόνο 10% από τους ιδιώτες επενδυτές 

(ίδια κεφάλαια), ένας αριθµός των κινδύνων που αναλαµβάνονται από τον 

Ιδιώτη θα αναληφθεί επίσης από τους χρηµατοδότες. Οι τράπεζες έχουν 

εποµένως µεγάλο ενδιαφέρον να διασφαλίσουν ότι η κατανοµή του κινδύνου 

είναι η σωστή. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• πολιτικός 

• πιστοληπτικός (τόσο του Ιδιώτη όσο και της δηµόσιας αρχής) 

• αποτέλεσµα της δυνατότητας / όγκου µείωσης πληρωµών 

• κίνδυνος εκµεταλλευτή (κακή απόδοση πληρωµών ή απώλεια αδείας) 

• φορολογικές και νοµοθετικές αλλαγές, και 

• ανωτέρα βία 

 

Η διαθεσιµότητα ρευστότητας σε περίπτωση που η σύµβαση διακοπεί είναι 

κρίσιµος παράγοντας για την εκτίµηση του χρηµατοδοτικού κινδύνου. Η 

σύµβαση µπορεί να διακοπεί λόγω αθέτησης υποχρεώσεων του Ιδιώτη, λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων της δηµόσιας αρχής και λόγω ανωτέρας βίας. Οι 

χρηµατοδότες επιχειρούν να εξασφαλίσουν αποπληρωµή του αρχικού 

κεφαλαίου στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. 



 45 

� Ποια είναι η δοµή της χρηµατοδότησης των έργων 

Σ∆ΙΤ; 

 

Στις παραδοσιακές µορφές προκήρυξης έργων, ο δηµόσιος τοµέας κατέχει και 

συντηρεί τα κτίριά του, ενώ χρηµατοδοτεί την κατασκευή τους από φόρους ή 

από δανειακά κεφάλαια. Ο ιδιωτικός τοµέας είναι υπεύθυνος για το έργο µόνο 

κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης του. Η υπογραφή µίας 

σύµβασης για την κατασκευή µιας υποδοµής ή την παροχή µιας υπηρεσίας 

σηµαίνει την άµεση εκταµίευση προκαταβολής από πλευράς δηµοσίου και τη 

συνολική αποπληρωµή του έργου ή της υπηρεσίας µε την ολοκλήρωσή τους 

από τον ιδιώτη ανάδοχο τους. Ταυτόχρονα, το δηµόσιο αναλαµβάνει την 

πληρωµή και όλων των αυξήσεων των προϋπολογισµών που µπορεί να 

προκύψουν από προβλήµατα και καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια 

ολοκλήρωσης των έργων, ενώ από ένα χρονικό σηµείο και µετά δεν 

διασφαλίζεται για την καλή λειτουργία και ποιότητα τους.  

 

Η φύση και οι κίνδυνοι της χρηµατοδότησης είναι τελείως διαφορετικοί στο 

πλαίσιο των έργων Σ∆ΙΤ. Ο ιδιωτικός τοµέας είναι υπεύθυνος για την αρχική 

χρηµατοδότηση του έργου και για τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών 

από το εν λόγω έργο στη διάρκεια της συµβατικής ζωής του. Με τις 

συµπράξεις, το δηµόσιο προκηρύσσει σήµερα υπηρεσίες και έργα χωρίς να 

επιβαρύνεται άµεσα για αυτά, αφού την χρηµατοδότηση τους αναλαµβάνουν 

ιδιώτες. Οι ιδιώτες αυτοί αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου κατόπιν 

συµβατικής συµφωνίας, ενώ το δηµόσιο γνωρίζει εκ των προτέρων, σε 

περίπτωση που αυτό και όχι ο τελικός χρήστης έχει αναλάβει την 

αποπληρωµή, το ακριβές τίµηµα που θα πληρώνει για τα επόµενα χρόνια.  

 

Το τίµηµα αυτό δεν µπορεί να αυξηθεί αν κάτι πάει στραβά στον ιδιώτη 

ανάδοχο του αφού αυτός αναλαµβάνει το σύνολο του κατασκευαστικού και 

του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, όσο και τον κίνδυνο της διαθεσιµότητας 

του έργου. Η δε καταβολή του τιµήµατος ξεκινά από την πρώτη µέρα 

λειτουργίας της υποδοµής ή της υπηρεσίας και συναρτάται άµεσα µε την 
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ποιότητα τους, την οποία ο ιδιώτης οφείλει να διασφαλίζει µέχρι και τον 

τελευταίο χρόνο που ορίζει η σύµβασή του. Χαµηλές ποιοτικά υπηρεσίες ή 

υποδοµές από πλευράς ιδιώτη συνεπάγονται και µειωµένες απολαβές για 

αυτόν. 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Απεικόνιση χρηµατικών ροών στο πλαίσιο παραδοσιακών 
δηµοπρατήσεων και έργων Σ∆ΙΤ 

 

Παραδοσιακό έργο – Χρηµατοροές ∆ηµοσίου Παραδοσιακό έργο – Χρηµατοροές Αναδόχου 

Έργο Σ∆ΙΤ – Χρηµατοροές ∆ηµοσίου Έργο Σ∆ΙΤ – Χρηµατοροές Ιδιώτη  
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Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το µοντέλο των Σ∆ΙΤ αναφέρεται σε 

τρεις µορφές έργων:  

 

• έργα που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρηµατοδοτούνται και 

τίθενται σε λειτουργία από τον ιδιωτικό τοµέα, το κόστος των οποίων 

αποπληρώνεται απ’ ευθείας από το δηµόσιο τοµέα (π.χ. νοσοκοµεία και 

φυλακές) – κλασσικό έργο Σ∆ΙΤ 

• έργα στα οποία η αποπληρωµή του κόστους κεφαλαίου µοιράζεται 

ανάµεσα στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό φορέα, ενώ τη συνολική 

ευθύνη για το έργο έχει ο ιδιωτικός φορέας  

• οικονοµικά ανεξάρτητα έργα, όπου τα έσοδα προέρχονται άµεσα από 

πληρωµές των πολιτών (τελικοί χρήστες). 

 

1) Ιδιωτικά χρηµατοδοτούµενα (µη ανταποδοτικά) έργα που 

αποπληρώνονται από το ∆ηµόσιο (PFI) 

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο ιδιωτικός φορέας δηµιουργεί µία 

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), στην οποία συµµετέχουν εξειδικευµένοι 

εργολάβοι σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων, κατασκευαστικές εταιρείες, φορείς 

διαχείρισης έργου, φορείς παροχής τεχνικού εξοπλισµού, φορείς συντήρησης 

εξοπλισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, και άλλοι φορείς µε αποδεδειγµένη 

προϋπηρεσία στην παροχή του είδους των υπηρεσιών που καθορίζονται στις 

συµβατικές προδιαγραφές επί του αποτελέσµατος.  

Άλλοι συµµετέχοντες στην ΕΕΣ µπορεί να είναι φορείς µετοχικών κεφαλαίων 

και χρηµατοδότες (πρωτίστως τράπεζες, οι οποίες συνήθως παρέχουν µεγάλες 

µακροπρόθεσµες οφειλές ή, στην περίπτωση των αγορών κεφαλαίων, 

χρηµατοδότηση, διαχειριστές / ανάδοχοι και ασφαλιστές πιστώσεων που 

παρέχουν αύξηση των πιστώσεων για τα οµόλογα που πωλούνται στους 

επενδυτές). 

Τα δανειακά και ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού χρησιµοποιούνται 

για την κατασκευή της υποδοµής ή την παροχή της υπηρεσίας στο έργο Σ∆ΙΤ. 
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Πληρωµές δεν καταβάλλονται έως ότου το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες 

παραδοθούν προς χρήση στην Αναθέτουσα Αρχή. Η αναθέτουσα αρχή 

καθ’όλη τη διάρκεια της σύµβασης καταβάλει ετήσιες πληρωµές (πληρωµές 

διαθεσιµότητας) που βασίζονται σε ένα µηχανισµό πληρωµών που 

συµφωνείται βάσει της σύµβασης σύµπραξης και που στηρίζεται σε 

προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται. Με τις πληρωµές αυτές η Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού αποπληρώνει τα δανειακά κεφάλαιά της και εξασφαλίζει το 

εύλογο κέρδος της. 

 

 

 

Σχήµα 5: Βασική δοµή µίας χαρακτηριστικής συναλλαγής Σ∆ΙΤ 

 

 

2) Ιδιωτικά χρηµατοδοτούµενα έργα µε περιορισµένη συµβολή του 

∆ηµοσίου στην αποπληρωµή τους 

 

Στο πλαίσιο µιας σύµπραξης µπορεί να προκύψουν και εµπορικές ή άλλες 

χρήσεις από την εκµετάλλευση της υποδοµής ή της υπηρεσίας που θα 

υλοποιηθεί. (π.χ. εκµετάλλευση των εµπορικών χώρων ενός κτιρίου στο οποίο 

στεγάζεται µία δηµόσια υπηρεσία). Στην περίπτωση αυτών των έργων, το 

∆ηµόσιο έρχεται να συµπληρώσει µε ετήσιες πληρωµές διαθεσιµότητας τα 
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έσοδα της ΕΕΣ από την εκµετάλλευση λοιπών χρήσεων. Πρόκειται για τον ίδιο 

µηχανισµό πληρωµής, όπως στην πρώτη περίπτωση, που όµως χάρη στα 

πρόσθετα έσοδα από την εµπορική εκµετάλλευση της κύριας ή άλλων 

χρήσεων, το τίµηµα που τελικά καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο είναι µικρότερο. 

 

3) Πλήρως ανταποδοτικά έργα 

 

Η διαφορά των πλήρως ανταποδοτικών έργων από τα προηγούµενα σχήµατα 

είναι ότι στην περίπτωση αυτή, ο Ιδιωτικός Φορέας, πέρα από τη µελέτη, 

κατασκευή και χρηµατοδότηση του έργου ή της υπηρεσίας αναλαµβάνει και τη 

λειτουργία ή εκµετάλλευση της σχετικής υποδοµής. 

Μέσα από τη λειτουργία ή εκµετάλλευση της υποδοµής και τις χρεώσεις που 

επιβάλει στους τελικούς χρήστες, η ΕΕΣ δεν λαµβάνει καµία πληρωµή από το 

κράτος. Τα συγκεκριµένα έργα, λόγω του µεγάλου κινδύνου που 

αναλαµβάνεται από τον Ιδιωτικό Τοµέα για την αποπληρωµή των κεφαλαίων 

του (δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν πληρωµές από το ∆ηµόσιο), χρειάζονται 

ιδιαίτερη προετοιµασία και ρύθµιση µίας σειράς θεµάτων που σχετίζονται µε 

τη χρηµατοδοτησιµότητά τους (bankability). Βάσει της εµπειρίας από τις 

συµβάσεις που κυρώθηκαν από τη Βουλή στο παρελθόν για τέτοιου είδους 

έργα, ο νοµοθέτης του Ν. 3389/2005 εισήγαγε µία σειρά ειδικών ρυθµίσεων, 

που ευνοούν την εξασφάλιση της χρηµατοδοτησιµότητας των έργων. 
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��  Ποιος είναι ο µηχανισµός των πληρωµών των µη 

ανταποδοτικών έργων Σ∆ΙΤ;  

 

Στα µη ανταποδοτικά έργα το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την αποπληρωµή του 

Ιδιώτη που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου Σ∆ΙΤ. Η αποπληρωµή 

γίνεται σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµπραξης. Οι πληρωµές 

συνδέονται άµεσα µε την αποδοτικότητα του έργου και τη διαθεσιµότητα της 

υπηρεσίας που πρέπει να προσφερθεί στο πλαίσιο της σύµβασης. Η πληρωµή 

των υπηρεσιών πρέπει να αποτελείται από τέτοια επιµέρους στοιχεία που να 

διασφαλίζουν ότι ο ανάδοχος παραδίδει µία υπηρεσία σύµφωνα µε τους 

επιχειρηµατικούς στόχους του έργου και τα κριτήρια ποιότητας που έχουν 

προδιαγραφεί και περιγράφονται στη σύµβαση.  

 

 

 

Σχήµα 6: Οι στόχοι του µηχανισµού πληρωµών των Σ∆ΙΤ 

 
 

 

Στόχοι του µηχανισµού πληρωµών 
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Τα τρία κύρια στοιχεία στον προσδιορισµό της πληρωµής για υπηρεσίες είναι η 

διαθεσιµότητα, η ζήτηση και η ποιότητα. 

 

∆ιαθεσιµότητα - οι πληρωµές συνδέονται µε τη δυνατότητα χρήσης του 

έργου. Για παράδειγµα, σε ένα σχολείο που έχει υλοποιηθεί µε Σ∆ΙΤ και 

συντηρείται από τον Ιδιώτη, αν για κάποιο λόγο η εγκατάσταση δεν είναι 

διαθέσιµη, αυτό θα συνεπάγεται τη µείωση της αποπληρωµής του. 

Ζήτηση - η ζήτηση για τα έργα αυτά αναλαµβάνεται κατά κύριο λόγο από το 

∆ηµόσιο. Σε έργα που ο Ιδιώτης µπορεί να αναλάβει ένα µέρος αυτού του 

κινδύνου, συνήθως υπάρχει µία ελάχιστη εγγυηµένη πληρωµή.  

Ποιότητα – οι πληρωµές επίσης συνδέονται µε επίπεδα ποιότητας, µε την 

ανάπτυξη και εφαρµογή προχωρηµένων συστηµάτων και τεχνικών µέτρησης 

και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. 

 

 

Σχήµα 7: Συνοπτική παρουσίαση του µηχανισµού πληρωµών 
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Κατά την ανάπτυξη του µηχανισµού πληρωµών, το ∆ηµόσιο πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τι είναι εφικτό, λειτουργικό, αποδεκτό και κατάλληλο για όλα 

τα εµπλεκόµενα µέρη (για τους παροχείς υπηρεσιών, τους χρηµατοδότες 

καθώς και για τη δική του θέση). 

 

Αυτός ο µηχανισµός πληρωµών εξασφαλίζει για το δηµόσιο τοµέα τα 

ακόλουθα: 

• ∆ιασφαλίζει την παροχή των σχετικών µε το έργο υπηρεσιών, σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί, ώστε να υπάρχει µία οµαλή και 

προβλέψιµη εκροή χρηµατορροών µε το κατάλληλο επίπεδο 

µεταβίβασης κινδύνου. 

• Παρέχει ρήτρες µείωσης των πληρωµών από την πλευρά του ∆ηµοσίου 

(penalties) για έλλειψη αποδοτικότητας ή µη εκτέλεση ή υπηρεσίες που 

δεν βρίσκονται στα προδιαγεγραµµένα ποιοτικά όρια, σύµφωνα µε 

συµβατικές αρχές. 

• Επιτρέπει την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων του έργου. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω της σύνδεσης των πληρωµών µε τη διαθεσιµότητα, 

αποδοτικότητα, χρήση και ποιότητα του έργου. 

 

Για τον ιδιωτικό τοµέα: 

• Εξασφαλίζει τη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες. 

• Εγγυάται το µεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εσόδων µε περιορισµένη 

οικονοµική ευθύνη, επιτρέποντας την τήρηση των υποχρεώσεων τόσο 

προς τις τράπεζες όσο και προς τους µετόχους. 
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� Ποιες είναι οι βασικές αρχές της χρηµατοδότησης 

των έργων Σ∆ΙΤ; 

 

Τα έργα Σ∆ΙΤ βασίζονται στις αρχές της χρηµατοδότησης τύπου Non-

Recourse. Η ουσία της χρηµατοδότησης non-recourse είναι ότι το 

ανειληµµένο για τη χρηµατοδότηση ενός έργου χρέος καλύπτεται και 

αποπληρώνεται από την ταµειακή ροή του έργου, χωρίς να βασίζεται η 

αποπληρωµή στην πιστοληπτική αξία των µεµονωµένων επενδυτών του 

έργου.  

 

Τα έργα αναλαµβάνονται από Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) που βάσει 

συνήθων εµπορικών προδιαγραφών έχουν µικρή κεφαλαιακή βάση. Ένας από 

τους πιο σηµαντικούς παράγοντες είναι η νοµική κατοχύρωση που επιτρέπει 

στις τράπεζες να εξασφαλιστούν από τις ταµειακές ροές της εταιρείας του 

έργου, γνωρίζοντας ότι θα έχουν προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων 

πιστωτών σε περίπτωση αθέτησης. Συνεπώς η ανάλυση των δανειστών του 

έργου επικεντρώνεται στις ταµειακές ροές του έργου, και τα συµβατικά τεύχη 

του έργου είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν στους 

δανειστές την πρώτη θέση έναντι των άλλων αξιώσεων επί της ταµειακής 

ροής, για να είναι δυνατή η αποπληρωµή του αρχικού κεφαλαίου και του 

τόκου κατά την πάροδο του χρόνου. 

 

Συνεπώς οι δανειστές εξετάζουν την ταµειακή ροή για όλη τη διάρκεια του 

έργου, όχι µόνο για τη φάση κατασκευής, και χρειάζεται να κατανοήσουν το 

µηχανισµό πληρωµής και τον τρόπο µε τον οποίο σχετίζεται µε την ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το κύριο µέτρο σύγκρισής τους είναι δείκτες 

που µετρούν την ταµειακή ροή, η οποία είναι διαθέσιµη για την εξυπηρέτηση 

των δανείων έναντι του κόστους εξυπηρέτησης και αποπληρωµής του δανείου 

ετησίως (Annual Debt Service Cover Ratio) µε προβολή τόσο σε όλη τη 

διάρκεια του δανείου (Loan Life Cover Ratio) όσο και στην πλήρη διάρκεια του 

έργου (Project Life Cover Ratio). Οι τράπεζες διεκπεραιώνουν µία διαδικασία 

ελέγχου (stress testing) των προβλέψεων του έργου για διάφορες ευαισθησίες 
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που συνήθως περιλαµβάνουν διαφορετικές παραδοχές για τον όγκο, την 

απόδοση, τον πληθωρισµό, τα επιτόκια κλπ. για να διασφαλίσουν ότι σε όλες 

τις εύλογα προβλεπόµενες συνθήκες η αποπληρωµή των δανείων είναι δυνατή 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 

Πέραν της κατανόησης του αντίκτυπου ορισµένων κινδύνων, οι τράπεζες 

θέλουν να διασφαλίσουν την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού από την αδυναµία 

καλής εκτέλεσης των συµβατικών της υποχρεώσεων. Στα έργα εκείνα που την 

πληρωµή αναλαµβάνει το ∆ηµόσιο (µη ανταποδοτικά) και άρα υπάρχει ο 

κίνδυνος της µείωσης των καταβαλλόµενων πληρωµών στην ΕΕΣ ως 

αποτέλεσµα π.χ. καθυστερήσεων στην κατασκευή ή µη ικανοποιητικής 

λειτουργίας, τότε η ΕΕΣ επιβάλλει µε τη σειρά της τις παρακρατήσεις αυτές 

στους αθετούντες υπεργολάβους της, εφόσον αυτοί και όχι η ίδια ευθύνεται 

για αυτό. ∆εδοµένου ότι οι τράπεζες ενδιαφέρονται για την αποπληρωµή των 

δανείων, προστατεύουν τα δικαιώµατά τους µέσω απευθείας συµφωνίας για 

την αποµάκρυνση ή αντικατάσταση των µερών που οδηγούν ή δύνανται να 

οδηγήσουν στη µείωση των καταβαλλόµενων πληρωµών. 
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� Πώς διασφαλίζεται σε µια Σύµβαση Σύµπραξης για 

τον Ιδιωτικό Φορέα η απρόσκοπτη είσπραξη του 

τιµήµατος, όταν αυτό είναι καταβλητέο από τους 

τελικούς χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών; 

 

Η εξυπηρέτηση των δαπανών λειτουργίας αλλά και των δανειακών 

υποχρεώσεων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού είναι πρωταρχικής σηµασίας για 

την επιτυχή εξέλιξη των Συµβάσεων Σύµπραξης. Έτσι δόθηκε στη 

∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) η 

αρµοδιότητα να ρυθµίζει µε απόφασή της τη διαδικασία είσπραξης του 

συµβατικού ανταλλάγµατος εν όλω ή εν µέρει απευθείας από τους τελικούς 

χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

λεπτοµέρεια. Η αρµοδιότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι 

δεν προβλέπεται ρητά νοµοθετική κύρωση των Συµβάσεων Σύµπραξης και η 

όποια διαδικασία είσπραξης αποφασίζεται από τη ∆ΕΣ∆ΙΤ θα είναι δεσµευτική. 

 

Περαιτέρω, προβλέφθηκε ότι ο εκάστοτε εµπλεκόµενος ∆ηµόσιος Φορέας, 

καθώς και κάθε άλλη αρµόδια δηµόσια αρχή θα παρέχει κάθε συνδροµή που 

κρίνεται αναγκαία, ώστε η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού να δύναται να εισπράττει 

απρόσκοπτα το συµβατικό της αντάλλαγµα, όταν αυτό είναι καταβλητέο από 

τους χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών. Έτσι αίρονται και οι τυχόν 

επικαλύψεις αρµοδιοτήτων ή δικαιωµάτων µεταξύ συναρµοδίων φορέων για 

το ίδιο έργο.  

 

Παράλληλα, στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων δηµιουργείται ειδική 

κατηγορία Συλλογικών Αποφάσεων Ένταξης (ΣΑΕ) ανά φορέα του ∆ηµοσίου 

(Υπουργεία και Περιφέρειες) που αφορά αποκλειστικά σε έργα και υπηρεσίες 

που υλοποιούνται βάσει του Νόµου 3389/2005 ως Συµπράξεις ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού Τοµέα. Πιστώσεις για την χρηµατοδότηση έργων και υπηρεσιών που 

εντάσσονται στις συγκεκριµένες ΣΑΕ δεν δύνανται να µεταφερθούν σε άλλη 

κατηγορία ΣΑΕ.  Έργα και υπηρεσίες εντάσσονται στις συλλογικές αυτές 
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αποφάσεις (ΣΑΕ/Σ∆ΙΤ)  ύστερα από πρόταση του αρµοδίου φορέα και κατόπιν 

της εκδόσεως σχετικής απόφασης υπαγωγής στο Νόµου 3389/2005 από την 

∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Βασική 

προϋπόθεση αποτελεί η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στην αποπληρωµή της 

αρχικής ιδιωτικής χρηµατοδότησης.    

Ο φορέας θα προτείνει την ένταξη του έργου ως εξής: 

- Ονοµασία έργου (σύµφωνα µε τη σύµβαση) 

- Προϋπολογισµός (το καταβλητέο στους ιδιωτικούς φορείς αντάλλαγµα) 

- Πίστωση έτους (σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης) 

 

Οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο Π∆Ε θα συνοδεύονται από τις 

αποφάσεις της ∆ιυπουργικής Επιτροπής για υπαγωγή στο Νόµο και για ένταξη 

στο Π∆Ε του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς φορείς συµβατικού 

ανταλλάγµατος. Η χρηµατοδότηση της ΣΑΕ θα πραγµατοποιείται ύστερα από 

σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

Τοµέα. Η Ειδική Γραµµατεία θα γνωστοποιεί στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων το χρονοδιάγραµµα των οικονοµικών υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνει το ∆ηµόσιο προκειµένου να εκτιµάται η µελλοντική επιβάρυνση 

του Π∆Ε. 
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Αρµόδιοι φορείς και σχετικές διαδικασίες 
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��  Τι είναι η «∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ»; Ποιοι 

συµµετέχουν, πώς λειτουργεί και ποιες οι 

αρµοδιότητές της;  

 

Με το Ν. 3389/2005 συνεστήθη η «∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» (∆ΕΣ∆ΙΤ). Η ∆ιυπουργική Επιτροπή είναι 

κυβερνητικό όργανο, η δε λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 

63/2006 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κυβέρνηση - Κυβερνητικά Όργανα (Κωδικοποίηση 

Νοµοθεσίας)». Η ∆ιυπουργική Επιτροπή είναι το όργανο που έχει επιφορτισθεί 

µε την εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής για την εκτέλεση έργων και την 

παροχή υπηρεσιών µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.  

 

Στην ∆ΕΣ∆ΙΤ συµµετέχουν, ως τακτικά µέλη, ο υπουργός Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Ως έκτακτο µέλος συµµετέχει ο Υπουργός ή 

οι Υπουργοί, που εποπτεύουν κάθε έναν από τους ∆ηµόσιους Φορείς, οι οποίοι 

προβλέπεται να συµµετάσχουν στη Σύµπραξη ή και να συµβληθούν στη 

Σύµβαση Σύµπραξης ή και στα Παρεπόµενα Σύµφωνα. Ο Υπουργός 

Οικονοµίας και Οικονοµικών προεδρεύει της ∆ΕΣ∆ΙΤ, εποπτεύει το έργο της 

και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν.  

 

Η λειτουργία της ∆ΕΣ∆ΙΤ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 

63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), σύµφωνα µε τις οποίες ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει 

την αρµοδιότητα σύγκλησης της Επιτροπής και καθορίζει την ηµερήσια 

διάταξη. Υπουργός, µέλος Επιτροπής, αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας 

ή κωλύµατος από τον οριζόµενο από αυτόν υφυπουργό. Προβλέπεται 

περαιτέρω ότι στις διυπουργικές επιτροπές µπορεί να προσκληθούν και άλλοι 

υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύµβουλοι και υπηρεσιακοί 

παράγοντες, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους ή και άλλοι 

εµπειρογνώµονες για θέµατα της ειδικότητάς τους. Οι διυπουργικές επιτροπές 

µπορούν για τη διευκόλυνση του έργου τους να ζητούν πληροφορίες και 
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στοιχεία από τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις 

παρέχουν εγκαίρως. Κατά τις συνεδριάσεις των ∆ιυπουργικών Επιτροπών 

τηρούνται πρακτικά.  

 

Στις αρµοδιότητες της ∆ΕΣ∆ΙΤ εµπίπτουν: 

 

α) η έγκριση της υπαγωγής συµπράξεων στις διατάξεις του Ν. 3389/2005,  

 

β) η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων, σε περίπτωση που οι δηµόσιοι φορείς 

που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ανωτέρω νόµου δεν τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους να: (αα) ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΓΣ∆ΙΤ, ως προς 

τη διαδικασία ανάθεσης, (ββ) επεξεργάζονται κάθε κείµενο που σχετίζεται 

µε τη διαδικασία ανάθεσης (Τεύχη ∆ηµοπράτησης, ειδική και τεχνική 

συγγραφή υποχρεώσεων, πρόσκληση υποβολής προσφορών, σχέδιο 

σύµβασης κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες, τροποποιήσεις και αλλαγές που 

εισηγείται η ∆ΕΣ∆ΙΤ, στην οποία και κοινοποιούνται πριν από τη διανοµή ή 

τη δηµοσίευση όλα τα κείµενα και η αλληλογραφία που αφορούν στη 

διαδικασία ανάθεσης και (γγ) µεριµνούν για τη συµµετοχή εκπροσώπου 

της ΕΓΣ∆ΙΤ στις επιτροπές αξιολόγησης ή και σε άλλα όργανα που 

συνιστώνται στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας Ανάθεσης για την επιλογή του 

Ιδιωτικού Φορέα που θα συµµετάσχει στη Σύµπραξη. 

 

γ) η απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 

καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς ανταλλάγµατος,  

 

δ) η απόφαση για τη συµµετοχή ή µη του ∆ηµοσίου στη χρηµατοδότηση 

της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν 

το αντικείµενο της Σύµπραξης,  

 

ε) η λήψη κάθε άλλης συναφούς απόφασης.  
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Κατά την πρώτη Συνεδρίαση της, της 25.01.2006, η ∆ΕΣ∆ΙΤ αποφάσισε ότι 

για κάθε έργο ή υπηρεσία των οποίων θα εγκρίνει την υπαγωγή στις διατάξεις 

του Ν. 3389/2005, θα εγκρίνει και τη χρηµατοδότηση των δαπανών 

εξωτερικών συµβούλων (χρηµατοοικονοµικών, νοµικών, τεχνικών και άλλων), 

όπου η εµπλοκή τους, σύµφωνα και µε τη διεθνή πρακτική και λόγω της 

πολυπλοκότητας των έργων Σ∆ΙΤ, κρίνεται απαραίτητη. Οι σύµβουλοι αυτοί 

επιβοηθούν τις Αναθέτουσες Αρχές κατά τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης 

των διαγωνισµών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των 

ιδιωτικών φορέων, κατά τη σύνταξη των συµβατικών κειµένων αλλά και 

µεταφέρουν τεχνογνωσία προς τις Αναθέτουσες Αρχές ως προς την 

παρακολούθηση υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου και εξασφάλιση της 

ποιότητάς του.  
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� Τι είναι η «Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ»; Πώς 

λειτουργεί και ποιες οι αρµοδιότητές της; 

 

Η «Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» (ΕΓΣ∆ΙΤ) 

συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µε το άρθρο 4 του Ν. 

3389/2005. Η σύσταση της ΕΓΣ∆ΙΤ ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων 

µονάδων που λειτουργούν σε άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Πορτογαλία). Οι υπηρεσίες αυτές, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, λειτουργούν στο πλαίσιο του Υπουργείου 

Οικονοµικών της οικείας χώρας (π.χ. το PPP Taskforce που λειτουργεί στο 

πλαίσιο του H.M. Treasury στη Μεγάλη Βρετανία) και σκοπός τους είναι η 

προώθηση του θεσµού των Συµπράξεων µέσω της υποστήριξης των 

εµπλεκόµενων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Φορέων κατά την επιλογή, ανάθεση 

και εκτέλεση των Συµβάσεων Σύµπραξης.  

 

Σκοπός της ΕΓΣ∆ΙΤ είναι η επικουρία της ∆ΕΣ∆ΙΤ και των ∆ηµοσίων Φορέων 

και έργο της είναι: 

 

α)  ο εντοπισµός των έργων ή υπηρεσιών που µπορούν  να εκτελεσθούν ή 

να παρασχεθούν µέσω Συµπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005,  

 

β) η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών 

µέσω του θεσµού των Συµπράξεων,  

 

γ) η διευκόλυνση και υποστήριξη των ∆ηµοσίων Φορέων στα πλαίσια των 

∆ιαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005 για την 

επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των 

έργων ή την παροχή των υπηρεσιών στα πλαίσια των Συµπράξεων,  

 

δ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συµβάσεων Σύµπραξης και των 

παρεποµένων συµφώνων, η τακτική ενηµέρωση της ∆ΕΣ∆ΙΤ και η 
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επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για την αντιµετώπιση τυχόν 

προβληµάτων και  

 

ε) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της στην αρµόδια 

επιτροπή της Βουλής.  

 

Η ΕΓΣ∆ΙΤ έχει εξοπλισθεί µε αρµοδιότητες που της επιτρέπουν να παρέχει 

ουσιαστική συνδροµή στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ. Αν και η αποφασιστική 

αρµοδιότητα για την υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του νόµου 3389/2005 

παραµένει στη ∆ιυπουργική Επιτροπή, η ΕΓΣ∆ΙΤ, ως αποδέκτης της σχετικής 

πληροφόρησης, έχει την πρωτοβουλία της κίνησης και του συντονισµού της 

διαδικασίας αυτής.  

 

Συγκεκριµένα, η ΕΓΣ∆ΙΤ έχει την αρµοδιότητα της κατάρτισης και 

συµπλήρωσης του «Καταλόγου των Προτεινοµένων Συµπράξεων», των 

σχετικών κοινοποιήσεων στους ενδιαφερόµενους φορείς προκειµένου αυτοί να 

προβούν σε υποβολή αίτησης προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή. Πιο 

συγκεκριµένα, η ΕΓΣ∆ΙΤ µπορεί: 

 

α) να ζητά και να λαµβάνει στοιχεία σχετικά µε έργα ή υπηρεσίες, την 

εκτέλεση ή την παροχή των οποίων προωθούν ή σχεδιάζουν ∆ηµόσιοι 

Φορείς, 

 

β) να ζητά και να λαµβάνει από οποιοδήποτε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα 

κάθε πληροφορία ή στοιχείο που απαιτείται για να διαγνωσθεί, εάν η 

εκτέλεση ενός έργου ή η παροχή µιας υπηρεσίας µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µέσω της Σύµπραξης ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Φορέων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού,  

 

γ) να  επεξεργάζεται τα στοιχεία που λαµβάνει από επαγγελµατικούς και 

επιχειρηµατικούς φορείς όπως, ενδεικτικά, από την Ελληνική Ένωση 
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Τραπεζών, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, το Οικονοµικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος και το Σύνδεσµο Εργοληπτικών Εταιρειών,  

 

δ) να µελετά ολοκληρωµένες προτάσεις που επεξεργάζονται ∆ηµόσιοι ή 

Ιδιωτικοί Φορείς για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή να 

καλεί ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς να επεξεργασθούν τέτοιες προτάσεις 

και να παρέχει σε αυτούς κάθε εύλογη συνδροµή,  

 

ε) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, αλλά και τις αρµόδιες υπηρεσίες των εµπλεκοµένων 

∆ηµοσίων Φορέων, να παρακολουθεί το σύνολο των οικονοµικών 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι ∆ηµόσιοι Φορείς, ιδιαίτερα τη 

µελλοντική επιβάρυνση που προκύπτει ή µπορεί να προκύψει για το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων από τις πληρωµές που διενεργούνται 

για Συµπράξεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3389/2005,  

 

στ) να συντάσσει και να διανέµει έντυπο υλικό µε πληροφορίες και οδηγίες 

σχετικά µε τις Συµπράξεις και τους σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν, τις 

διεθνώς διαδεδοµένες µεθόδους εφαρµογής τους και τις διατάξεις του Ν. 

3389/2005,  

 

ζ) να τυποποιεί έγγραφα που µπορούν να χρησιµεύσουν για τις ανάγκες 

των διαδικασιών ανάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 

3389/2005,  

 

η) να τυποποιεί κάθε είδους Συµβάσεις Σύµπραξης ή παρεπόµενα σύµφωνα 

προς το σκοπό της διευκόλυνσης των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Φορέων στη 

διαµόρφωση των όρων των Συµβάσεων Σύµπραξης,  

 

θ) να υποβάλλει στη ∆ΕΣ∆ΙΤ προτάσεις για τη βελτίωση του νοµοθετικού 

πλαισίου των Συµπράξεων,  
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ι) να συντονίζει την εκπόνηση µελετών και την εν γένει παροχή 

υποβοηθητικών του έργου της υπηρεσιών σε πρόσωπα που 

προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005. 
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� Ποιοι είναι οι «∆ηµόσιοι Φορείς» που µπορούν να 

συµµετέχουν σε µία Σύµπραξη; 

 

Ως «∆ηµόσιοι Φορείς» για τις ανάγκες εφαρµογής του Ν. 3389/2005 νοούνται: 

 

α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο,  

β) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης,  

γ) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και  

δ) οι ανώνυµες εταιρείες των οποίων το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 

ανήκει στους ανωτέρω φορείς, δηλαδή στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου ή σε άλλη ή άλλες ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στην 

παρούσα περίπτωση.  

 

Από µια απλή αντιπαραβολή του ανωτέρω ορισµού µε τους ορισµούς της 

«Αναθέτουσας Αρχής» που περιλαµβάνεται στις Κοινοτικές Οδηγίες (βλ. για 

παράδειγµα την 18/2004/ΕΚ) προκύπτει ότι ο «∆ηµόσιος Φορέας» του Ν. 

3389/2005 είναι πιο περιορισµένος από τον ορισµό της «Αναθέτουσας Αρχής». 

Για παράδειγµα, ενώ «Αναθέτουσα Αρχή» µπορεί να είναι ανώνυµη εταιρεία 

της οποίας η πλειοψηφία των µετοχών της να ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή 

σε ΟΤΑ ή σε ν.π.δ.δ., η ίδια εταιρεία δεν µπορεί να νοηθεί παρά ως «Ιδιωτικός 

Φορέας» κατά την έννοια του Ν. 3389/2005.  

 

Περαιτέρω, οι ανωτέρω ∆ηµόσιοι Φορείς θα πρέπει, βάσει διάταξης νόµου, 

του καταστατικού τους ή σύµβασης, να έχουν την αρµοδιότητα εκτέλεσης 

των έργων ή ανάθεσης των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της 

Σύµβασης Σύµπραξης.  
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� Ποιοι είναι οι «Ιδιωτικοί Φορείς» που µπορούν να 

συµµετέχουν σε µία Σύµπραξη;  

 

«Ιδιωτικοί Φορείς» µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

εξαιρουµένων των προσώπων που ορίζονται από το Ν. 3389/2005 ως 

«∆ηµόσιοι Φορείς».  

 

∆εδοµένου ότι οι Συµβάσεις Σύµπραξης είναι πολυετούς διάρκειας και το 

αντικείµενο τους σηµαντικό, οι τράπεζες που χρηµατοδοτούν τους Ιδιωτικούς 

Φορείς, προτιµούν να  συναλλάσσονται µε ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες 

έχουν συσταθεί ειδικώς, αποκλειστικώς και µόνον, για την επίτευξη του 

συγκεκριµένου σκοπού της Σύµπραξης και δεν βαρύνονται µε άλλες 

υποχρεώσεις εκτός αυτών που σχετίζονται µε την υλοποίηση του αντικειµένου 

της Σύµπραξης. Η πρακτική αυτή ακολουθείται παγίως στο πλαίσιο εκτέλεσης 

έργων µε παραχώρηση στην Ελλάδα αλλά και µε Σύµπραξη διεθνώς.  

 

Προκειµένου, λοιπόν, να συµµετάσχουν σε Σύµβαση Σύµπραξης ή σε 

παρεπόµενο σύµφωνο (δηλαδή σε παρεπόµενες της Σύµβασης Σύµπραξης 

συµβάσεις που συνάπτουν οι ιδιωτικοί φορείς µε τρίτους, όπως π.χ. 

δανειοδοτικές ή χρηµατοδοτικές συµβάσεις), οι Ιδιωτικοί Φορείς οφείλουν να 

συστήσουν «Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού». Οι ανώνυµες εταιρείες 

ειδικού σκοπού λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 

«Περί Ανωνύµων Εταιρειών».  

 

 

• Ποιοι µπορούν να είναι µέτοχοι της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού; Υπό ποιες 

προϋποθέσεις µπορούν να µεταβιβασθούν οι µετοχές της Εταιρείας 

Ειδικού Σκοπού;  

 

Μέτοχοι της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού µπορούν να είναι µόνο «Ιδιωτικοί 

Φορείς».  
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Με σκοπό την αποτροπή της εισόδου στη Σύµπραξη προσώπων που δεν έχουν 

αξιολογηθεί και επιλεγεί µέσω των διαδικασιών ανάθεσης του Ν. 3389/2005 

και της εξόδου του επιλεγέντος Ιδιωτικού Φορέα, κρίθηκε σκόπιµο να µην 

επιτρέπεται η ελεύθερη πώληση των µετοχών της Εταιρείας και η –συνεπεία 

αυτής- «έξοδος» των µετόχων από τη µετοχική της σύνθεση. Έτσι ορίστηκε 

στο νόµο ότι για την απόκτηση µετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 

εξωχρηµατιστηριακά απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ∆ηµοσίου Φορέα, 

εφόσον αυτή λαµβάνει χώρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου ή 

την έναρξη της παροχής υπηρεσιών. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για 

την παροχή της συναίνεσης αυτής καθορίζονται στη Σύµβαση Σύµπραξης. 

Περαιτέρω, για την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού σε 

ελληνική ή αλλοδαπή οργανωµένη αγορά κινητών αξιών και για την έκδοση 

ανταλλάξιµου οµολογιακού δανείου ή οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε 

µετοχές, απαιτείται υποχρεωτικά προηγούµενη εγκριτική απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και των κατά περίπτωση συναρµοδίων 

Υπουργών.  

 

Έγγραφη συναίνεση του ∆ηµοσίου Φορέα απαιτείται και προκειµένου να 

επιχειρηθούν έγκυρα:  

 

(α) κάθε πράξη µε την οποία µεταβιβάζονται τα δικαιώµατα ψήφου επί 

µετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εφόσον αυτές λαµβάνουν χώρα 

πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου ή την έναρξη παροχής 

υπηρεσιών,  

 

(β) αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή τροποποιήσεις του καταστατικού της 

Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εκτός από αυτές που είναι υποχρεωτικές από τη 

Σύµβαση Σύµπραξης, τα Παρεπόµενα Σύµφωνα ή το νόµο,  

 

(γ) έκδοση οµολογιακού δανείου,  
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(δ) οποιασδήποτε µορφής συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση ή άλλος 

εταιρικός µετασχηµατισµός της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 

 

• Προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις υπέρ των Ιδιωτικών Φορέων;   

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος επί των 

δεδουλευµένων τόκων µέχρι το χρόνο έναρξης της εκµετάλλευσης. Η 

απαλλαγή αυτή σκοπό έχει αφενός να ενισχύσει την οικονοµική ευρωστία της 

Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και αφετέρου να βελτιώσει τα οικονοµικά των έργων 

και να µειώσει ανάλογα τις ανάγκες δανεισµού.  

 

Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ επιστρέφεται σε τρίτους, οι οποίοι 

συναλλάσσονται µε την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την εκτέλεση έργων ή και 

την παροχή των υπηρεσιών µέσα σε ενενήντα ηµέρες από την υποβολή της 

σχετικής αίτησής τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσµίας αυτής θα 

οφείλεται τόκος υπερηµερίας επί των προς επιστροφή ποσών.  

 

Οι τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού επιτρέπεται να 

µεταφέρονται προς συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη των δέκα 

εποµένων χρήσεων. Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η αντιµετώπιση των 

ζηµιών που εύλογα δηµιουργούνται κατά την περίοδο κατασκευής του έργου 

ή και κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (λόγω του συνήθως µεγάλου 

κόστους κατασκευής και του κατά κανόνα συµπιεσµένου ανταλλάγµατος 

χωρίς τους ισχύοντες περιορισµούς για το συµψηφισµό).  

 

 



 69 

� Ποια είναι η διαδικασία υποβολής µιας πρότασης 

στην Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ για υπαγωγή µίας 

υπηρεσίας ή ενός έργου στο σύστηµα των 

Συµπράξεων;  

 

Ο ∆ηµόσιος Φορέας κατά την υποβολή πρότασης Σύµπραξης στην ΕΓΣ∆ΙΤ και 

προκειµένου η τελευταία να την αξιολογήσει και να κρίνει εάν η εκτέλεση του 

συγκεκριµένου έργου ή η παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µπορεί να 

υλοποιηθεί µέσω Σύµπραξης, οφείλει να προσκοµίσει στοιχεία του έργου ή της 

υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείµενο της Σύµπραξης, όπως ενδεικτικά: 

(α) Παρουσίαση αναθέτουσας αρχής. 

(β) Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το 

αντικείµενο της Σύµπραξης.  

(γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειµένου Σύµπραξης και χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης του. 

(δ) Παρουσίαση προτεινόµενης µορφής Σύµπραξης, η οποία αποτελεί 

συνδυασµό των κατωτέρω:  

o Μελέτη  

o Κατασκευή   

o Χρηµατοδότηση  

o Συντήρηση  

o Λειτουργία  

o Εκµετάλλευση 

(ε) Ενδεικτικό προϋπολογισµό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και 

ανάλυση του προϋπολογισµού αυτού ανάλογα µε την προτεινόµενη µορφή 

Σύµπραξης. 

(στ) Κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα 

υλοποίησης της προτεινόµενης Σύµπραξης, 

(ζ) Ανταποδοτικότητα αντικειµένου Σύµπραξης για τον Ιδιωτικό Φορέα  
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ι. Ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες  

o σχέδιο εκµετάλλευσης αντικειµένου Σύµπραξης,  

o στοιχεία ζήτησης,  

o ανταγωνισµός,  

o προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα  

o προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις Φορέα εκµετάλλευσης 

αντικειµένου Σύµπραξης,  

o βασικό σενάριο,  

o εναλλακτικά σενάρια  

o ενδεικτικοί όροι χρηµατοδότησης Ιδιωτικού Φορέα,  

o ενδεχόµενη συµβολή ∆ηµοσίου στην εξασφάλιση της 

χρηµατοδοτησιµότητας της προτεινόµενης Σύµπραξης από τον 

ιδιωτικό τοµέα, 

ιι. Έργα ή υπηρεσίες µη ανταποδοτικές ή περιορισµένης 

ανταποδοτικότητας  

o Τεκµηρίωση έλλειψης ή περιορισµένης ανταποδοτικότητας, 

o ιστορικά στοιχεία χρηµατοδότησης Φορέα από το δηµόσιο 

προϋπολογισµό και κατανοµή τους σε σχέση µε το αντικείµενο της 

Σύµπραξης, προβλεπόµενες µελλοντικές ανάγκες χρηµατοδότησης 

αναθέτουσας αρχής από το δηµόσιο προϋπολογισµό για το 

αντικείµενο της Σύµπραξης. 

(η) Νοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου ή της 

υπηρεσίας. 

(θ) Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης ενεργειών αναθέτουσας αρχής.  

  

Η Ειδική Γραµµατεία, αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει 

απαραίτητες, µελετά την πρόταση του ∆ηµοσίου Φορέα, αξιολογεί κατά πόσο 

αυτή µπορεί να υλοποιηθεί ως Σύµπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 
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3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά 

είχε κατατεθεί ή όπως τελικά διαµορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων 

τροποποιήσεων, η Ειδική Γραµµατεία την περιλαµβάνει στον «Κατάλογο 

Προτεινόµενων Συµπράξεων» και συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση. 

Η Ειδική Γραµµατεία γνωστοποιεί στο ∆ηµόσιο Φορέα την συµπερίληψη της 

πρότασής του στον «Κατάλογο Προτεινόµενων Συµπράξεων» και τον καλεί 

εντός διµήνου να καταθέσει στη ∆ιυπουργική Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» 

της συγκεκριµένης Σύµπραξης στο Ν.3389/2005. 
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� Ποια είναι τα κριτήρια έγκρισης της υπαγωγής στο 

σύστηµα των Συµπράξεων; Τι είναι ο «Κατάλογος 

Προτεινοµένων Συµπράξεων», από ποιον 

καταρτίζεται και ποιες οι συνέπειες ένταξης µιας 

πρότασης σε αυτόν;  

 

Για την έγκριση της καταρχήν υπαγωγής στο σύστηµα των Συµπράξεων και τη 

συµπερίληψη στον «Κατάλογο Προτεινόµενων Συµπράξεων» η Ειδική 

Γραµµατεία Σ∆ΙΤ λαµβάνει υπόψη της και συνεκτιµά, µεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

 

- την αρµοδιότητα του προτείνοντος τη Σύµπραξη ∆ηµοσίου Φορέα,  

- την ωριµότητα ή τη δυνατότητα ωρίµανσης του προτεινόµενου έργου ή 

των υπηρεσιών,  

- χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, όπως η βιωσιµότητα του έργου, η 

ανταποδοτικότητά του,  

- κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια, όπως η αναγκαιότητα υλοποίησης της 

σχετικής υποδοµής, η σύµφωνη γνώµη της τοπικής κοινωνίας, η ώθηση 

που µπορεί να δώσει η συγκεκριµένη επένδυση στις τοπικές 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

- τεχνικά κριτήρια, όπως εάν η υλοποίηση του προτεινόµενου έργου ή η 

παροχή της προτεινόµενης υπηρεσίας από Ιδιωτικό Φορέα µπορεί να 

καταλήγει σε βελτιωµένη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους 

τελικούς χρήστες, δηλαδή στους πολίτες.   

 

Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, η ΕΓΣ∆ΙΤ συγκεντρώνει τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες για να κριθεί ποια έργα ή υπηρεσίες µπορούν να 

υλοποιηθούν µέσω Συµπράξεων και αξιολογεί τις οικονοµικές και τεχνικές 

παραµέτρους τους, καθώς και τα νοµικά και άλλα προβλήµατα που συνδέονται 

µε αυτά.  
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Στη συνέχεια, η ΕΓΣ∆ΙΤ καταρτίζει έναν µη δεσµευτικό κατάλογο έργων και 

υπηρεσιών ("Κατάλογος Προτεινόµενων Συµπράξεων") που µπορούν να 

υλοποιηθούν µέσω Συµπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005. Ο «Κατάλογος Προτεινοµένων Συµπράξεων» καταρτίζεται και 

συµπληρώνεται ή/ και αναµορφώνεται από την ΕΓΣ∆ΙΤ ανά εξάµηνο. Ωστόσο, 

µπορεί να τροποποιείται εκτάκτως µε ένταξη σε αυτόν νέων προτάσεων 

Συµπράξεων, που κρίνονται ώριµες ή υποβάλλονται προς κρίση µετά την 

τακτική έκδοσή του. 

 

Η ΕΓΣ∆ΙΤ γνωστοποιεί στους κατά περίπτωση αρµόδιους ∆ηµόσιους Φορείς, 

την ένταξη έργων ή υπηρεσιών της αρµοδιότητάς τους στον «Κατάλογο 

Προτεινοµένων Συµπράξεων». Από την ηµεροµηνία της λήψης της 

γνωστοποίησης αυτής οι ∆ηµόσιοι Φορείς δικαιούνται εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας δύο (2) µηνών να υποβάλλουν αίτηση στη ∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ. για την 

υπαγωγή της συγκεκριµένης Σύµπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Η 

προθεσµία αυτή δίνεται προκειµένου οι φορείς να αξιολογήσουν, σε 

περίπτωσή που η πρότασή τους έχει τροποποιηθεί, την επιθυµία τους για την 

υπαγωγή της τροποποιηµένης πρότασης.  
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� Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης της υπαγωγής στο 

σύστηµα των Συµπράξεων; 

 

Για κάθε έργο ή υπηρεσία που περιλαµβάνεται στον «Κατάλογο 

Προτεινόµενων Συµπράξεων», η ΕΓΣ∆ΙΤ συντάσσει συνοπτική αιτιολογική 

έκθεση που παρουσιάζει: 

 

αα) τους χρηµατοοικονοµικούς, τεχνικούς, κοινωνικοοικονοµικούς και 

νοµικούς λόγους για τους οποίους η εκτέλεση των συγκεκριµένων έργων ή 

η παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών κρίνεται σκόπιµο να υλοποιηθεί 

µέσω Σύµπραξης, 

ββ) τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της για την επιλογή των συγκεκριµένων 

έργων ή υπηρεσιών που έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο Προτεινόµενων 

Συµπράξεων, 

γγ) τις ενέργειες στις οποίες έχει ενδεχοµένως προβεί ο εµπλεκόµενος κάθε 

φορά ∆ηµόσιος Φορέας για τις ανάγκες της προετοιµασίας της ανάθεσης 

των σχετικών Συµβάσεων όπως, ενδεικτικά, πρόσληψη 

χρηµατοοικονοµικών, τεχνικών και νοµικών συµβούλων, διενέργεια 

προµελετών και σύνταξη σχεδίων συµβάσεων, 

δδ) τη µορφή της προτεινόµενης ∆ιαδικασίας Ανάθεσης, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3389/2005, που είναι σκόπιµο να εφαρµοσθεί, 

καθώς και τους ∆ηµόσιους Φορείς που ενεργούν ως αναθέτουσα αρχή, 

εε) ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της ∆ιαδικασίας Ανάθεσης, 

στ) αναφορά του ενδεικτικού προϋπολογισµού του αντικειµένου της 

Σύµβασης Σύµπραξης και, ενδεχοµένως, των Παρεπόµενων Συµφώνων. 

 

Εφόσον ο ∆ηµόσιος Φορέας υποβάλλει «Αίτηση Υπαγωγής» στη ∆ΕΣ∆ΙΤ εντός 

της αποκλειστικής προθεσµίας των δύο µηνών από τη λήψη της ειδοποίησης 

της ΕΓΣ∆ΙΤ για την ένταξη της προτεινόµενης σύµβασης στον «Κατάλογο 

Προτεινοµένων Συµπράξεων», ο πρόεδρος της ∆ΕΣ∆ΙΤ, Υπουργός Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, συµπεριλαµβάνει τη συζήτηση της αίτησης αυτής στην 

ηµερήσια διάταξη της εποµένης συνεδρίασης της ∆ΕΣ∆ΙΤ και προσκαλεί τα 
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τακτικά µέλη αυτής και τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, ο οποίος 

συµµετέχει ως έκτακτο µέλος.  

 

Κατά τη συνεδρίαση της ∆ΕΣ∆ΙΤ παρουσιάζεται η ανωτέρω Συνοπτική 

Αιτιολογική Έκθεση ως εισήγηση της ΕΓΣ∆ΙΤ στη ∆ΕΣ∆ΙΤ και δίδονται από την 

ΕΓΣ∆ΙΤ όλες οι απαραίτητες συµπληρωµατικές πληροφορίες προκειµένου να 

ληφθεί απόφαση από τη ∆ΕΣ∆ΙΤ. 

 

Στη συνέχεια, η ∆ΕΣ∆ΙΤ εκδίδει απόφαση («Απόφαση Υπαγωγής») µε την 

οποία εγκρίνει ή απορρίπτει, εν όλω ή εν µέρει, την «Αίτηση Υπαγωγής».  

 

Μετά την έκδοση της «Απόφασης Υπαγωγής» η ΕΓΣ∆ΙΤ αναλαµβάνει το 

συντονισµό των διαδικασιών ανάθεσης που ορίζονται στο Ν. 3389/2005, για 

την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συµµετάσχει στη Σύµπραξη.  
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� Ποιες είναι οι γενικές αρχές που τηρούνται κατά 

την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα αναλάβει 

την παροχή της υπηρεσίας ή την εκτέλεση ενός 

έργου µε Σύµβαση Σύµπραξης;  

 

Εκτός από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς της ανάθεσης των 

Συµβάσεων Σύµπραξης κρίθηκε σκόπιµο να διευκρινισθεί στο νόµο ότι 

εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ακόλουθες γενικές αρχές της ευρωπαϊκής 

και εθνικής νοµοθεσίας: 

 

(α) Η αρχή της ίσης µεταχείρισης: σηµαίνει την αποφυγή οποιασδήποτε 

διάκρισης µε βάση την ιθαγένεια ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που δεν 

δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. Στο περιεχόµενο της αρχής 

αυτής υπάγεται όχι µόνο ο καθορισµός όρων πρόσβασης σε µια οικονοµική 

δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις, αλλά και η λήψη από τις δηµόσιες αρχές 

όλων των µέτρων που είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την άσκηση αυτής 

της δραστηριότητας.  

(β) Η αρχής της διαφάνειας: είναι η δηµοσιοποίηση της πρόθεσης της 

Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στη σύναψη Σύµβασης Έργου ή Υπηρεσιών 

ή Μικτής Σύµβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η δηµιουργία συνθηκών 

ανταγωνισµού χωρίς στρεβλώσεις. 

(γ) Η αρχή της αναλογικότητας: σηµαίνει ότι κάθε µέτρο που επιλέγεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την 

επίτευξη του στόχου στον οποίο αποβλέπει, και να προκαλεί τα λιγότερα 

δυνατά προβλήµατα στην άσκηση µιας οικονοµικής δραστηριότητας. Ιδίως, 

στα πλαίσια των ∆ιαδικασιών Ανάθεσης δεν επιτρέπεται να αξιώνονται 

τεχνικές, επαγγελµατικές ή χρηµατοοικονοµικές ικανότητες δυσανάλογες 

και υπερβολικές σε σχέση µε το αντικείµενο της σχετικής Σύµβασης Έργου 

ή Υπηρεσιών ή της Μικτής Σύµβασης. 

(δ) Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης: σηµαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να δεχθεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ελέγχους, καθώς 
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επίσης τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τα προσόντα που απαιτούνται σε 

άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο µέτρο που 

αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα µε εκείνα τα οποία απαιτούνται στην 

Ελλάδα. 

(ε) Η αρχή της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος: σηµαίνει ότι κατά 

τη λήψη της απόφασης για την ανάθεση Σύµβασης Έργου ή Υπηρεσιών ή 

Μικτής Σύµβασης λαµβάνονται υπόψη:  

o οι σχετικές χρηµατοδοτικές ανάγκες και η κατά το δυνατό 

ελαχιστοποίηση της οικονοµικής επιβάρυνσης ή συµβολής της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

o οι ανάγκες των χρηστών για βελτιωµένες υπηρεσίες και  

o η ανάγκη χρήσης εξειδικευµένης τεχνογνωσίας.  

(στ) Η αρχή της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών: σηµαίνει ότι οι 

αποφάσεις, θετικές, αρνητικές ή απορριπτικές, πρέπει να είναι 

αιτιολογηµένες και να µπορούν να αποτελούν αντικείµενο ένδικης 

προστασίας των Ιδιωτικών Φορέων και των ιδιωτών εν γένει. Στην έννοια 

της ένδικης προστασίας περιλαµβάνεται και η προσωρινή ένδικη 

προστασία. 

(ζ) Η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού: σηµαίνει ότι 

o διασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή Υποψηφίων που 

είναι ικανοί να εκτελέσουν τα έργα ή να παράσχουν τις 

υπηρεσίες που επιθυµεί η Αναθέτουσα Αρχή, 

o ο διαγωνισµός διεξάγεται µε ίσους όρους και αντικειµενικά 

κριτήρια και 

o αποτρέπεται η δηµιουργία µονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών 

καταστάσεων ή στρεβλώσεων. 

(η) Η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και 

αειφόρου ανάπτυξης: σηµαίνει ότι κατά τον προγραµµατισµό και την 

εκτέλεση των Συµβάσεων Έργου ή Υπηρεσιών ή των Μικτών Συµβάσεων, 

λαµβάνεται υπόψη ότι το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον συνιστά 

αγαθό που προστατεύεται αυτοτελώς, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
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οικολογική ισορροπία και να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι προς χάρη 

των επόµενων γενεών. 

 

Από τις παραπάνω αρχές, η έκτη και η έβδοµη αποτελούν συγκερασµό αρχών 

της ευρωπαϊκής αλλά και της εσωτερικής νοµοθεσίας ενώ η όγδοη απηχεί τη 

νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

 

Η τήρηση των αρχών αυτών σε κάθε στάδιο των διαδικασιών ανάθεσης 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση για τους εµπλεκόµενους ιδιώτες συνθηκών 

αληθινού ανταγωνισµού.   

 

 



 80 

� Ποιες είναι οι διαδικασίες ανάθεσης για την επιλογή 

του Ιδιωτικού Φορέα που θα αναλάβει την παροχή 

της υπηρεσίας ή την εκτέλεση ενός έργου µε 

Σύµβαση Σύµπραξης; 

 

Για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συµµετέχει στη Σύµπραξη 

ακολουθούνται οι διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 11 του 

Ν. 3389/2005. Οι διαδικασίες αυτές είναι οι ακόλουθες:  

 

• Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 

 

Ο ανοικτός διαγωνισµός διεξάγεται σε µία φάση κατά την οποία οι 

συµµετέχοντες υποβάλλουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής τους και τα στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής τους 

επάρκειας και της επαγγελµατικής τους ικανότητας, και την τεχνική και 

οικονοµική τους προσφορά.  

 

• Κλειστός ∆ιαγωνισµός 

 

Ο κλειστός διαγωνισµός διεξάγεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη 

φάση µπορεί να συµµετέχει κάθε ενδιαφερόµενος που πληροί τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής. Στη δεύτερη φάση καλούνται να 

υποβάλλουν τεχνική και οικονοµική προσφορά όσοι εκ των 

συµµετεχόντων προεπιλέχθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

ελάχιστος και ο µέγιστος αριθµός των συµµετεχόντων που θα 

προσκληθούν να υποβάλλουν τεχνική και οικονοµική προσφορά 

ορίζεται στο Τεύχος Προκήρυξης της πρώτης φάσης.  

 

• Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος 

 

Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου είναι µια νέα διαδικασία που 

εισήχθη µε την Οδηγία 18/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
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Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να προσφύγει στη διαδικασία του 

Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων 

συµβάσεων, εφόσον κρίνει ότι η τήρηση διαδικασίας ανοικτού ή 

κλειστού τύπου δεν επιτρέπει την ανάθεση συγκεκριµένης σύµβασης.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, όταν προκηρύσσει διαγωνισµό µε τη διαδικασία 

του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου, περιγράφει στη σχετική Προκήρυξη ή 

στα Παραρτήµατά της τις ανάγκες και απαιτήσεις της. Στη συνέχεια, 

προβαίνει σε διάλογο µε εκείνους από τους συµµετέχοντες που 

πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής. Σκοπός του διαλόγου είναι η 

διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να 

ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη 

διάρκεια του διαλόγου αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή εξασφαλίζει την ίση 

µεταχείριση όλων των υποψηφίων µεριµνώντας µεταξύ άλλων και για 

την παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης σε όλους τους 

υποψηφίους. Οι λύσεις, προτάσεις και εν γένει εµπιστευτικές 

πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής από 

έναν υποψήφιο είναι εµπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται στους 

άλλους υποψηφίους χωρίς τη συναίνεσή του. Ο ανταγωνιστικός 

διάλογος µπορεί να διεξάγεται και σε διαδοχικές φάσεις, εφόσον αυτό 

προβλέπεται στην Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού ή γνωστοποιείται 

εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους. Στην περίπτωση αυτή, ο 

αριθµός των υπό εξέταση λύσεων µπορεί να µειώνεται ανά φάση 

διαλόγου µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται 

στην Προκήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τη λύση ή τις λύσεις 

που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της, κηρύσσει τη λήξη του 

διαλόγου και ενηµερώνει σχετικά τους υποψηφίους, τους οποίους και 

καλεί να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους, µε βάση τη λύση ή 

τις λύσεις που επιλέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Στη 

συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις προσφορές των υποψηφίων 

µε βάση τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην Προκήρυξη 

και επιλέγει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
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Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον κρίνει ότι το κόστος 

συµµετοχής στη διαδικασία του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου είναι υψηλό 

να απονείµει βραβεία ή να καταβάλει µέρος του σχετικού κόστους 

στους Προσφέροντες.  

 

• ∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση 

 

∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση µπορεί να ακολουθείται κατόπιν 

δηµοσίευσης της Προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α) Μετά από ∆ιαδικασία Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου ή Ανταγωνιστικού 

∆ιαλόγου εφόσον:  

αα) οι Προσφορές που κατατέθηκαν είτε ήταν απαράδεκτες µε βάση 

διάταξη νόµου είτε δεν ανταποκρίνονταν στους όρους και 

προϋποθέσεις του Ν. 3389/2005 και συγκεκριµένα του άρθρου 15 

αυτού ή της Προκήρυξης,  

ββ) οι όροι της προτεινόµενης Σύµβασης δεν τροποποιούνται 

ουσιωδώς σε σχέση µε τους όρους που είχαν προταθεί κατά την 

προηγηθείσα διαδικασία Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου ή 

Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου.  

 

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα ή υπηρεσίες, 

των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθµητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν 

το συνολικό προκαθορισµό των τιµών.  

 

(γ) Όταν πρόκειται για Σύµβαση Υπηρεσιών και δη για παροχές 

διανοητικής εργασίας, εφόσον η φύση των υπηρεσιών ή εργασιών 

αυτών είναι τέτοια, ώστε οι προδιαγραφές της Σύµβασης να µην είναι 

δυνατό να καθορίζονται µε επαρκή ακρίβεια και για το λόγο αυτόν να 

µην είναι εφικτή η ανάθεση της Σύµβασης µε επιλογή της καλύτερης 

Προσφοράς, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τις ∆ιαδικασίες 

Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου.  
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(δ) Στις Συµβάσεις Έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά 

για σκοπούς έρευνας, δοκιµής ή τελειοποίησης και όχι για να 

εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας 

και ανάπτυξης. 
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� Ποιο είναι το κριτήριο της ανάθεσης; 

 

Η ανάθεση των Συµβάσεων Σύµπραξης από το ∆ηµόσιο Φορέα που ενεργεί ως 

Αναθέτουσα Αρχή γίνεται µε κριτήριο είτε (α) την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά είτε (β) τη χαµηλότερη τιµή.  

 

Το πρώτο από τα ανωτέρω κριτήρια, δηλαδή το κριτήριο της πλέον 

συµφέρουσας από οικονοµικής απόψεως προσφοράς, σηµαίνει ότι εξετάζονται 

και συνυπολογίζονται κατά την εκτίµηση των προσφορών, πέραν των 

οικονοµικών παραµέτρων και διάφορες άλλες παράµετροι, που 

προσδιορίζονται εξ αρχής από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ανάθεσης. Τέτοιες παράµετροι µπορούν να είναι η ποιότητα, η 

τιµή, η τεχνική αρτιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα και η 

τεχνική συνδροµή, η ηµεροµηνία παράδοσης και η προθεσµία παράδοσης ή 

εκτέλεσης κ.λπ..  

 

Η σχετική στάθµιση που προσδίδει η Αναθέτουσα Αρχή σε καθένα από τα 

κριτήρια αυτά για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη Προσφοράς πρέπει επίσης να γνωστοποιείται στους Υποψηφίους.  
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� Προβλέπονται διευκολύνσεις ή µηχανισµοί 

αποφυγής καθυστερήσεων σε περιπτώσεις 

υπαγωγής στο σύστηµα των Συµπράξεων; 

 

Με µια σειρά ρυθµίσεων επιχειρείται µε το Ν.3389/2005 η άρση των λόγων 

καθυστερήσεων που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην 

πορεία υλοποίησης των συµπράξεων. Οι ρυθµίσεις αυτές ακολουθούν τις 

λύσεις που δόθησαν στα αντίστοιχα θέµατα στο παρελθόν στο πλαίσιο 

κυρωµένων µε νόµο Συµβάσεων Παραχώρησης (Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίο – 

Αντίρριο, Αττικό Μετρό).  

 

• Έκδοση αδειών 

 

Με τον Ν. 3389/2005 εισάγεται µια νέα ρύθµιση σύµφωνα µε την 

οποία, λογίζεται ότι όλες οι άδειες που απαιτούνται για τη µελέτη, 

κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση 

των έργων ή και την παροχή των υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί στις 

διατάξεις του Ν. 3389/2005 έχουν εκδοθεί εάν οι αρµόδιες και 

συναρµόδιες για την έκδοσή τους αρχές δεν έχουν προβεί σε έγγραφη 

αιτιολογηµένη άρνηση έκδοσης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 

εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήµατος από την 

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού. Με τη θέσπιση αυτής της ειδικής προθεσµίας 

προωθείται η συγκεκριµένη λύση του προβλήµατος των 

καθυστερήσεων που παρατηρούνται για την έκδοση αδειών. Ωστόσο, 

ειδικώς ορίζεται ότι η έκδοση των αδειών αυτών γίνεται στο όνοµα και 

για λογαριασµό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Περαιτέρω, η Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να 

συγκεντρώσει και υποβάλει τα δικαιολογητικά που είναι κατά νόµο 

απαραίτητα για την έκδοση της άδειας αυτής.  
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• Αρχαιολογικά ευρήµατα 

 

Η ίδια αποκλειστική προθεσµία των εξήντα ηµερών ορίζεται από το Ν. 

3389/2005 και σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια 

της κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

οφείλει να ενηµερώσει το ∆ηµόσιο Φορέα, ο οποίος γνωστοποιεί το 

γεγονός της ανεύρεσης αρχαιοτήτων στην αρµόδια Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 

εξήντα ηµερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να 

προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας 

των αρχαιοτήτων.  

 

Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσµία, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

δύναται να ζητήσει και ο ∆ηµόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει 

χρονική παράταση των προβλεπόµενων συµβατικών προθεσµιών ίση µε 

την καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη µη συµµόρφωση της 

αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυστέρηση που µπορεί να 

προκύψει για την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για 

την προστασία των ευρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζηµίας (π.χ. 

αναστολή εργασιών µηχανηµάτων και προσωπικού, χρηµατοδοτικά 

κόστη κλπ) που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση. 

 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

 

Οι απαιτούµενες κατά περίπτωση µελέτες ή προµελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκπονούνται και εγκρίνονται και οι 

επιβαλλόµενοι περιβαλλοντικοί όροι καθορίζονται πριν από την ανάθεση 

της Σύµβασης Σύµπραξης. Αν ο εµπλεκόµενος ∆ηµόσιος Φορέας, για 

λόγους που δεν θα µπορούσε να έχει εξαρχής προβλέψει ακόµη και µε 

καταβολή ιδιαίτερης επιµέλειας, επιβάλλει πρόσθετους όρους, τότε 

οφείλει να αποζηµιώσει την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για κάθε πρόσθετο 
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κόστος ή δαπάνη της. Ή σχετική διάταξη έχει σκοπό να προστατεύσει 

την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού από την αύξηση του κόστους του έργου 

που τυχόν προκύψει από το µη συνυπολογισµό των προσθέτων 

δαπανών που συνδέονται µε τήρηση προσθέτων περιβαλλοντικών 

όρων, οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού κατά 

την ανάθεση της Σύµβασης Σύµπραξης.   

 

Στη Σύµβαση Σύµπραξης µπορεί να προβλέπονται µέτρα αυξηµένης 

προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, εφόσον τα 

µέτρα αυτά είχαν περιληφθεί στη σχετική Προκήρυξη.  

 

• Απαλλοτριώσεις 

 

Από τους σηµαντικότερους παράγοντες για τη διασφάλισης της 

εµπρόθεσµης ολοκλήρωσης ενός έργου είναι η έγκαιρη διενέργεια και 

συντέλεση των απαραιτήτων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Η 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των καθυστερήσεων αυτών ενδιαφέρει 

τόσο τον Ιδιωτικό Φορέα όσο και τους δανειστές αυτού. Για τη 

διευκόλυνση και επιτάχυνση της απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου ή την παροχή των υπηρεσιών, 

εφόσον εξυπηρετούνται σκοποί δηµόσιας ωφέλειας, εισήχθησαν στο Ν. 

3389/2005 οι διατάξεις του άρθρου 23, σύµφωνα µε τις οποίες οι 

αναγκαίες απαλλοτριώσεις ή η σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων, 

όπου αυτό επιτρέπεται, θεωρούνται κατεπείγουσες και µείζονος 

σηµασίας υπό την προϋπόθεση ότι η εξυπηρέτηση σκοπών δηµόσιας 

ωφέλειας στοιχειοθετείται στην οικεία εγκριτική πράξη της 

απαλλοτρίωσης. Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών αυτών ή η σύσταση 

εµπράγµατων δικαιωµάτων επ’ αυτών γίνεται υπέρ του εµπλεκόµενου 

κάθε φορά ∆ηµόσιου Φορέα. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά 

περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Αν παρέλθει άπρακτη η τακτή 

προθεσµία για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης ή τη σύσταση 
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εµπράγµατων δικαιωµάτων, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να 

ζητήσει και ο ∆ηµόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει χρονική 

παράταση των προβλεπόµενων συµβατικών προθεσµιών ίση µε την 

καθυστέρηση που προκλήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζηµίας που 

τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση.  

  

Αν η απαλλοτρίωση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επί των 

παραπάνω ιδιοκτησιών γίνεται µε δαπάνες της Εταιρείας Ειδικού 

Σκοπού, οι δαπάνες αυτές συνιστούν αντάλλαγµα για τη χρήση των 

ιδιοκτησιών αυτών ή των επ΄ αυτών εµπράγµατων δικαιωµάτων.  

 

• Εργασίες ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας 

 

 

Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισµοί Κοινής 

Ωφέλειας προβαίνουν αµέσως και κατά προτεραιότητα στην εκτέλεση 

εργασιών και στις ενέργειες αρµοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες για 

την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών 

του Ν. 3389/2005 (π.χ. µετακινήσεις αγωγών δικτύων κλπ). Αν οι 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες, οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 

δεν συµµορφώνονται µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, η Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει και ο ∆ηµόσιος Φορέας 

υποχρεούται να χορηγήσει χρονική παράταση των προβλεπόµενων 

συµβατικών προθεσµιών ίση µε την καθυστέρηση που προκλήθηκε από 

τη µη συµµόρφωση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζηµίας που τυχόν υπέστη από 

την καθυστέρηση. 


