ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ...................................................................................................................................3
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ...............................................................................................................................5
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ......................................................................................................................................5
ΠΡΟΛΟΓΟΣ...........................................................................................................................................................6
PREFACE...............................................................................................................................................................7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................................8
1
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) Ή ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣHΣ ................................................................................................................................................10
1.1
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ............................................ 10
1.2
ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΣΔΙΤ............................................................................................................................... 10
1.2.1 Οι ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου ..................................................................................................10
1.2.2 Οι μορφές της ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου ................................................................................11
1.2.3 Οι μέθοδοι της ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου...............................................................................13
1.2.4 Οι ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου........................................................................................................16
1.3
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ).............................. 16
1.3.1 Τα κύρια σημεία της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ : .....................................................................................19
1.3.2 Τα κύρια σημεία του Ν. 3389/2005 ...................................................................................................20
1.4
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ...................................... 21
1.4.1 Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της ΣΔΙΤ......................................................................................21
1.4.2 Τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της ΣΔΙΤ ......................................................................................23
2

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ – ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ..............26
2.1
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ ......................................................................................... 26
2.1.1 Η οικονομική αποδοτικότητα (Value for money) ..............................................................................26
2.1.2 Η κατανομή του κινδύνου (risk allocation).......................................................................................28
2.2
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 3389/2005 ΈΡΓΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.................................... 30
2.3
Η ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΦΑΣΗ Α’) ........................................................................................... 30
2.3.1 Τα στάδια της προσυμβατικής διαδικασίας (Φάση Α’) .....................................................................30
2.4
ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ................................. 31
2.4.1 Η ένταξη των έργων με τη χρήση των διατάξεων του Ν.3389/2005 ..................................................32
2.4.2 Η ένταξη των έργων με τη χρήση άλλων διατάξεων..........................................................................34
2.5
Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΦΑΣΗ Β’).................................................................................................. 35
2.5.1 Τα στάδια της Συμβατικής Διαδικασίας (Φάση Β’)...........................................................................35
2.6
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ....................................................................................................... 37
2.6.1 Οι γενικές αρχές για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα......................................................................37
2.6.2 Οι διαδικασίες για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα.........................................................................38
2.6.3 Το κριτήριο ανάθεσης .......................................................................................................................40
2.7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ................................................................................................................. 40

3

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΔΙΤ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ...................................................50
3.1
Η ΑΓΟΡΑ ΣΔΙΤ...................................................................................................................................... 50
3.2
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΔΙΤ ...................................................................................... 52
3.2.1 Η διεθνής εμπειρία...........................................................................................................................52
3.2.2 Οι ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο .......................................................................................................52
3.3
ΟΙ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ......................................................................................................................... 55
3.3.1 Οι βασικές μορφές ΣΔΙΤ στην Ελλάδα ..............................................................................................55
3.3.2 Ο θεματικός διαχωρισμός των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα .................................................................59
3.3.3 Το μέλλον των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα ....................................................................................................64
3.4
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ................................................................................................ 66

1

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

3.4.1 Παραδείγματα εφαρμογής της ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο.............................................................66
3.4.2 Παραδείγματα εφαρμογής ΣΔΙΤ στην Ελλάδα ...................................................................................69
3.4.3 Παραδείγματα εφαρμογής της ΣΔΙΤ εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας..................................72
3.5
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................................... 80
4

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ......................................................................................86
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’ .......................................................... 86
Η ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ .................................................................................................................... 90
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (‘ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ’) ........................................................... 93
ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ............................................................................................................ 96
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ................................................. 96

5
Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΙΘΟΡΕΑ – ΛΕΙΟΝΑΚΛΑΔΙ .......................................................................98
5.1
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ................................................................................... 98
5.2
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ....................................................................................................... 98
5.2.1 Η περιγραφή της περιοχής.................................................................................................................98
5.2.2 Η περιγραφή του Σιδηροδρομικού Δικτύου .......................................................................................99
5.2.3 Η περιγραφή των υπόλοιπων μεταφορικών δικτύων .........................................................................99
5.3
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ......................................................................................................... 103
5.3.1 Η παρουσίαση της μεθόδου.............................................................................................................104
5.3.2 Οι βασικές έννοιες ..........................................................................................................................104
5.3.3 Η ανάπτυξη της μεθόδου.................................................................................................................105
5.3.4 Η Καθαρά Παρούσα Αξία, (Net Present Value) .............................................................................106
5.3.5 Ο Εσωτερικός Δείκτης Απόδοσης (Internal Rate of Return)...........................................................106
5.3.6 Ο λόγος ωφελειών κόστους (Cost Benefit Ratio) ............................................................................107
5.4
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ........................................................................................................ 108
5.4.1 Το λογισμικό ‘DEFINITE’..............................................................................................................108
5.4.2 Η εφαρμογή ....................................................................................................................................108
5.4.3 Οι υπολογισμοί και οι εκτιμήσεις των βασικών μεγεθών ................................................................110
5.4.4 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ......................................................................................................127
6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..................................................................................................................................130
6.1
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ................................................................................. 130
6.2
ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΔΙΤ ...................................................................... 130
6.2.1 Τα οφέλη της εφαρμογής των ΣΔΙΤ.................................................................................................130
6.2.2 Τα προβλήματα της εφαρμογής των ΣΔΙΤ .......................................................................................132
6.3
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .................................................................................... 134

7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.......................................................................................................................................135

8

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ OΡΩΝ ΣΔΙΤ ......................................................................................................................138

2

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Κατάλογος Πινάκων

0B

Πίνακας 1.1 Ο βαθμός επιμερισμού των κινδύνων μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού
Τομέα…………………………………………………………………………………….…………….15
Πίνακας 1.2 Βασικές διαφορές μεταξύ συμβατικού τρόπου υλοποίησης έργου με ΣΔΙΤ…….………24
Πίνακας 2.1 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία………………...41
Πίνακας 2.2 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στη Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία και την
Ιρλανδία………………………………………………………………………………………………..42
Πίνακας 2.3 Οι οικονομικοί μοχλοί ‘πίεσης’ που διαθέτει ο Δημόσιος Τομέας………………….…...43
Πίνακας 2.4 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αντίστοιχες δομές ΣΔΙΤ στην Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες……………………………………………………………………………………44
Πίνακας 2.5 Συγκεκριμένοι στόχοι και εργαλεία στα προγράμματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ……..45
Πίνακας 2.6 Τα οικονομικά εργαλεία και τα αυξανόμενα ποσά στα προγράμματα της αμερικάνικης
κυβέρνησης…………………………………………………………………………….……………....46
Πίνακας 2.7 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αντίστοιχες δομές στην Ευρώπη……….…………...47
Πίνακας 2.8 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από οικονομικά προγράμματα.……….48
Πίνακας 2.9 Στόχοι χρηματοδοτικών εργαλείων………………………………………………………49
Πίνακας 3.1 Τομείς αγοράς ΣΔΙΤ……………………………………………………………….……..50
Πίνακας 3.2 Η σχέση των τμημάτων της αγοράς των ΣΔΙΤ με τις κατηγορίες των έργων και των
υπηρεσιών των ΣΔΙΤ……….……………………………………………………………….…………51
Πίνακας 3.3 Η σύγκριση των ανταποδοτικών και των μη ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ……….……..58
Πίνακας 3.4 Τα 24 νέα εγκεκριμένα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ…………………….……64
Πίνακας 3.5 Η μέγιστη διάρκεια της παραχώρησης των έργων (σε έτη)………………………….…..69
Πίνακας 3.6 Οι εγγυήσεις των δανείων του αναδόχου…………………………………………….…..70
Πίνακας 3.7 Φορολογικές απαλλαγές του αναδόχου και αποθεματικά…………………………….…71
Πίνακας 3.8 Συνολικές προθεσμίες του αναδόχου και ποινικές ρήτρες υπερβάσεις αυτών………...71
Πίνακας 4.1 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Οι απαλλοτριώσεις και οι υποχρεωτικές
ασφαλίσεις σύμφωνα με την σύμβαση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’...87
Πίνακας 4.2 Τα στοιχεία της χρηματοδότησης της σύμβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
‘Ελευθέριος Βενιζέλος’………………………………………………………………………………..88
Πίνακας 4.3 Το κόστος κατασκευής και οι πηγές των κεφαλαίων για την σύμβαση του Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’…………………………………………………………89
3

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Πίνακας 4.4 Οι χρηματικοί πόροι για το Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’……..89
Πίνακας 4.5 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Οι απαλλοτριώσεις και οι υποχρεωτικές
ασφαλίσεις σύμφωνα με την σύμβαση για την ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου………………………………..91
Πίνακας 4.6 Τα στοιχεία της χρηματοδότησης της σύμβασης της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου…………...92
Πίνακας 4.7 Το κόστος κατασκευής και οι πηγές των κεφαλαίων για την σύμβαση της ζεύξης ΡίουΑντιρρίου………………………………………………………………………………………………92
Πίνακας 4.8 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Οι απαλλοτριώσεις και οι υποχρεωτικές
ασφαλίσεις σύμφωνα με την σύμβαση της Αττικής Οδού…………………………………………….94
Πίνακας 4.9 Τα στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης της Αττικής Οδού………………………...95
Πίνακας 4.10 Το κόστος κατασκευής και οι πηγές των κεφαλαίων για την σύμβαση της Αττικής
Οδού……………………………………………………………………………………………………95
Πίνακας 5.1 Το κόστος κατασκευής (σταθερές τιμές 2000-€)…………………………………….…110
Πίνακας 5.2 Το κόστος ανά επιβατοχιλιόμετρο και τοννοχιλιόμετρα…………………………….…111
Πίνακας 5.3.1-3 Το διαφορικό κόστος συντήρησης-λειτουργίας (σταθερές τιμές 2000-€)………….112
Πίνακας 5.4.1-4 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρο) με και χωρίς τη
σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου…………………………………………………………………...113-114
Πίνακας 5.5.1-4 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και
χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου………………………………………………………………115
Πίνακας 5.6 Οι εκταμιεύσεις του δανείου σε σταθερές τιμές 2000 και τρέχουσες τιμές €…………..116
Πίνακας 5.7 Η εκταμίευση του κεφαλαίου του δανείου και οι τόκοι………………………………...117
Πίνακας 5.8 Η κοινοτική επιχορήγηση……………………………………………………………….117
Πίνακας 5.9.1-3 Το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου ΕΤΕπ ανά εξάμηνο (τρέχουσες τιμές€)…………………………………………………………………………………………………118-119
Πίνακας 5.10.1-4 Τα διάφορα έσοδα λειτουργίας……………………………………………….120-121
Πίνακας 5.11 Τα έσοδα ανά επιβατοχιλιόμετρα και ανά τοννοχιλιόμετρα…………………………..122
Πίνακας 5.12.1-4 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρα) με και χωρίς
τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου…………………………………………………………….…..122-123
Πίνακας 5.13.1-4 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και
χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου………………………………………………………….…...124
Πίνακας 5.14 Η υπολειμματική αξία (σταθερές τιμές 2000-€)………………………………….…...125
Πίνακας 5.15 Τα αποτελέσματα ανάλυσης NPV, CBR και IRR……………………………………..126
Πίνακας 5.16 NPV εξόδων και εσόδων………………………………………………………….…...127
4

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Πίνακας 5.17.1-2 Η χρηματοοικονομική ανάλυση……………………………………………...127-128

Κατάλογος Σχημάτων

1B

Σχήμα 1.1 Διαφορές στις διαδικασίες δημοπράτησης με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ……………………22
Σχήμα 2.1 ΔΣΚ και οικονομική αποδοτικότητα……………………………………………………….28
Σχήμα 2.2 Διαφορές στη μεταβίβαση του κινδύνου με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ……………………..29
Σχήμα 2.3 Διαδικασία έγκρισης μιας πρότασης για ΣΔΙΤ…………………………………………….36
Σχήμα 3.1 Αγορά ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο………………………………………………………51
Σχήμα 3.2 Οι ροές των ανταποδοτικών έργων………………………………………………………...56
Σχήμα 3.3 Οι ροές των έργων προστιθέμενης αξίας…………………………………………………..56
Σχήμα 3.4 Οι ομάδες των χωρών ανάλογα με την δυναμική της εγχώριας αγοράς των ΣΔΙΤ………..81
Σχήμα 3.5 Η ‘χαρτογράφηση’ των φορέων της ΣΔΙΤ…………………………………………………83
Σχήμα 3.6 Η τάση της αγοράς της ΣΔΙΤ στην Ιταλία από το 2001-2003……………………………..85

Κατάλογος Χαρτών

2B

Χάρτης 3.1 Τα 24 νέα εγκεκριμένα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ…………………………..65
Χάρτης 3.2 Οι δομές που αφιερώνονται στην προώθηση των ΣΔΙΤ στην Ευρώπη…………………...82
Χάρτης 3.3 Οι τάσεις ανάπτυξης της ΣΔΙΤ ανά χώρα και τομέα……………………………………...84
Χάρτης 5.1 Η ευρύτερη περιοχη μελέτης…………………………………………………………….102

5

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

3B

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο της τη μελέτη των Συμπράξεων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στο πλαίσιο αυτό, εμβαθύνει στα βασικά χαρακτηριστικά και τις μορφές
ΣΔΙΤ, παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από
την εφαρμογής τους, τη μεθοδολογία υλοποίησής τους, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται, το πλαίσιο εφαρμογής τους, τη διεθνή εμπειρία, καθώς και τις εφαρμογές τους
μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Ακόμη η εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στις προοπτικές, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ,
Στη συνέχεια εξετάζεται η εφαρμογή των ΣΔΙΤ σε μία μελέτη περίπτωσης, που αφορά στη
σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα-Λειανοκλάδι. Για τη συγκεκριμένη
περίπτωση εξετάζεται η οικονομική σκοπιμότητα της κατασκευής της με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, με της
ανάλυσης κόστους-οφέλους (Cost Benefit Analysis – CBA).

6

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

PREFACE

4B

The present diplomatic work aims at as her the study of Public Private Partnership (PPP). In this
frame, it deepens in the basic characteristics and forms of PPP, it presents the institutional frame that
conditions him, the advantages and the disadvantages from their application, their methodology of
concretization, the financing tools that are used, their frame of application, the international
experience, as well as their applications up to now in Greece. Still the work focuses her interest in the
prospects, the advantages and the disadvantages from the application of PPP.
Afterwards is examined the application of PPP in a study of case, where it concerns in the railway line
of high speeds in the department Tithorea-Leianokladi. For the particular case is examined the
economic expediency of her manufacture with method PPP, with the analysis of cost-profit (Cost
Benefit Analysis - CBA).
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Οι Συμβάσεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι μια νέα, σχετικά, μορφή σύμβασης που ακόμα
αναπτύσσεται. Η αναγκαιότητα που οδήγησε σε αυτή τη μορφή σύμβασης ήταν η συνεχόμενη αύξηση
του δημόσιου χρέους τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, η οποία είχε ως επακόλουθο την επιτακτική
ανάγκη εξεύρεσης νέων μορφών χρηματοδότησης για την κατασκευή σύγχρονων υποδομών και τον
εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχουσών. Ο κύριος λόγος της αλματώδους ανάπτυξης των ΣΔΙΤ είναι το
αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των αναγκών για επενδύσεις και των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.
Από τη διεθνή εμπειρία αποδεικνύεται ότι οι συμβάσεις τύπου ΣΔΙΤ αποδίδουν καλύτερα από τις
παραδοσιακές μεθόδους και αυτό διότι στις παραδοσιακές μεθόδους δεν υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για
ρεαλιστικό προϋπολογισμό και προγραμματισμό εκτέλεσης της σύμβασης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι
ΣΔΙΤ θεωρούνται απαραίτητες και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την αύξηση της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών, αλλά και για την
αναμόρφωση των πρακτικών δημοπράτησης των δημόσιων συμβάσεων. Αν και η χρήση των ΣΔΙΤ
έχει εξαπλωθεί στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, η Μεγάλη Βρετανία παραμένει η μεγαλύτερη
και η πλουσιότερη αγορά ΣΔΙΤ.
Στην Ελλάδα, η εκτέλεση δημόσιων τεχνικών έργων μέσω ΣΔΙΤ επικεντρώθηκε, αρχικά, σε μεγάλα
έργα υποδομής με αποκλειστική εξάρτηση από τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Τέτοια έργα
υποδομής είναι η Αττική Οδός, η γέφυρα του Ρίου-Αντίρριου και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
‘Ελευθέριος Βενιζέλος’. Αρχικά τα έργα αυτά δέχτηκαν σκληρή κριτική. Στη συνέχεια, μετά το πρώτο
διάστημα λειτουργίας τους, κρίθηκαν από το κοινό ως άκρως απαραίτητα, πράγμα το οποίο αποτέλεσε
σημαντική παράμετρο για την επιτυχία των έργων αυτών και συνέβαλε στην περαιτέρω αξιοποίηση
του θεσμού των ΣΔΙΤ. Η ελληνική κοινωνία έχει αποδεχθεί αυτό το θεσμό, δεν έχει γίνει όμως το ίδιο
με τον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο, που δεν δείχνει έτοιμος απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η
πλειοψηφία των εγχώριων τεχνικών εταιρειών αδυνατούν να ανταποκριθούν σε δυο βασικά
χαρακτηριστικά για την επιτυχή έκβαση μιας πολυετούς διάρκειας ΣΔΙΤ, το χρηματοοικονομικό
σχεδιασμό και την οικονομική βιωσιμότητα. Επιπλέον, μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στην
εφαρμογή του θεσμού των ΣΔΙΤ από την πλειοψηφία των Κυρίων των Έργων, που είναι ο Δημόσιος
Τομέας και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Αυτό οφείλεται στη δομή και τη
λειτουργία τους, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του
σχεδιασμού, της μελέτης και της εκτέλεσης μιας ΣΔΙΤ.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία ο στόχος είναι να εξεταστεί αν η σιδηροδρομική γραμμή υψηλών
ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέας - Λειονακλαδίου μπορεί να κατασκευαστεί με μια Σύμβαση
Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ ή αλλιώς Σύστημα Σύμβασης Παραχώρησης).
Στο 1 ο κεφάλαιό της αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά της Σύμβασης Δημοσίου-Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ), τον ορισμό της, τα βασικά στοιχεία της, τους τύπους και τις μορφές της, το θεσμικό
πλαίσιο που την διέπει και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της. Το
κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να εμβαθύνει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΣΔΙΤ.
P

P

Το 2 ο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία υλοποίησής της και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει τις βασικές αρχές για την υλοποίησή της και τα
στάδια της προσυμβατικής και συμβατικής διαδικασίας για την ένταξη ενός έργου στο Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
P

P
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Στο 3 ο κεφάλαιο αναλύεται το πλαίσιο εφαρμογής της ΣΔΙΤ και η διεθνής εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα
γίνεται αναφορά στην αγορά της ΣΔΙΤ διεθνώς, αλλά και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την
Ελλάδα, ενώ αναφέρονται επιγραμματικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής της ΣΔΙΤ.
P

P

Το 4 ο κεφάλαιο αναλύει και παρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία από σημαντικές, επιτυχείς και μη,
εφαρμογές της ΣΔΙΤ στον ελλαδικό χώρο. Τέτοιες είναι η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, ο περιφερειακός
δακτύλιος της Αθήνας ‘Αττική Οδός’, ο διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, το
μετρό της Θεσσαλονίκης και η κατασκευή και λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου.
P

P

Το 5 ο κεφάλαιο αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής
υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας-Λειανοκλαδίου. Περιλαμβάνει την περιγραφή του προβλήματος, την
περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθείται και την εφαρμογή της.
P

P

Τέλος το 6 ο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας τόσο στο επίπεδο της
χρησιμότητας των ΣΔΙΤ όσο και σε αυτό που αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης.
P

P
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) Ή

6B

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣHΣ
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί ο στόχος είναι να παρουσιαστούν τι είναι η Σύμβαση του Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τα βασικά της στοιχεία, οι τύποι της, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που
την διέπει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή τους στην Ελλάδα αλλά και
διεθνώς.

1.1

Ο Ορισμός της Σύμπραξης του Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

14B

Ο όρος ‘Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα’ (ΣΔΙΤ) αναφέρεται σε μορφές συνεργασίας των
δημόσιων αρχών με τον ιδιωτικό τομέα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της
κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης ή της συντήρησης μιας υποδομής ή παροχής μιας
υπηρεσίας.
Τα βασικά στοιχεία της ΣΔΙΤ είναι:
 Η μεγάλη διάρκεια της έννομης σχέσης μεταξύ του εταίρου του δημόσιου τομέα και του
εταίρου του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωση της σύμπραξης που έχει
σχεδιαστεί.
 Ο τρόπος χρηματοδότησης, εξασφαλίζεται κατά ένα ποσοστό από τον ιδιωτικό τομέα και συχνά
συμπληρώνεται από δημόσια χρηματοδότηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε σύμπραξης
 Η οικονομική ανάλυση της ΣΔΙΤ συμμετέχει σε όλα τα στάδια του επιχειρηματικού σχεδίου και
είναι καθοριστικός στην επιτυχή ολοκλήρωση της. Ο εταίρος του δημόσιου τομέα επικεντρώνεται
στην επίτευξη των στόχων που αφορά το δημόσιο συμφέρον.
 Η ορθολογική κατανομή των κινδύνων μεταξύ του εταίρου του δημόσιου τομέα και αυτού του
ιδιωτικού. Είναι προφανές ότι παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του κόστους και της
βιωσιμότητας της σύμβασης (14).

1.2

Οι Τύποι της ΣΔΙΤ

15B

Σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, οι ΣΔΙΤ διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
 Οι ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου, στις οποίες η σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του
Ιδιωτικού Τομέα βασίζεται σε αποκλειστικά συμβατικούς δεσμούς.
 Οι ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου, στις οποίες υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Δημόσιου και του
Ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός άλλου Φορέα ή της εισόδου του ιδιώτη σε έναν
υπάρχοντα φορέα (14).
1.2.1

Οι ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου

42B

Οι ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου αφορούν συμπράξεις που βασίζονται σε αποκλειστικά
συμβατικούς δεσμούς μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. Καλύπτουν ρυθμίσεις με τις
οποίες ανατίθενται ένα ή περισσότερα καθήκοντα μικρότερης ή μεγαλύτερης σπουδαιότητας στον
Ιδιωτικό Τομέα, στα οποία περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η υλοποίηση, η
ανακαίνιση ή η εκμετάλλευση ενός έργου ή ακόμα και μιας υπηρεσίας. Ένα από τα πιο γνωστά
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μοντέλα του τύπου αυτού είναι γνωστό ως "Σύμβαση Παραχώρησης" και χαρακτηρίζεται από την
άμεση σχέση που υπάρχει μεταξύ του εταίρου του Ιδιωτικού Τομέα και του τελικού χρήστη.
Αναλυτικότερα, ο Ιδιωτικός Τομέας παρέχει μια συγκεκριμένη και σαφώς προσδιορισμένη υπηρεσία
στο κοινό, αλλά υπό τον έλεγχο του Δημόσιου Τομέα. Χαρακτηρίζεται επίσης από τον τρόπο αμοιβής
του αντισυμβαλλομένου (παραχωρησιούχου), που αποτελείται από τέλη που επιβάλλονται στους
χρήστες της υπηρεσίας και συμπληρώνεται, ανάλογα με τον τύπο της εφαρμοζόμενης ΣΔΙΤ, από
επιδοτήσεις εκ μέρους των Δημόσιων αρχών (14).
1.2.2

Οι μορφές της ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου

43B

Οι μορφές της ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου είναι οι παρακάτω:
 Οι κλασικές μέθοδοι της χρηματοδότησης (conventional procurement):
Είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για δημόσιες υποδομές ή υπηρεσίες. Το παραδοσιακό
ελληνικό σύστημα χρηματοδότησης δημόσιων έργων βασιζόταν κυρίως σε εθνικούς πόρους
(φόροι, έσοδα από εξαγωγές κ.λπ.), τα οποία συμπληρώνονταν με δάνεια από την ΕΕ, από
ελληνικές ή ξένες εμπορικές τράπεζες. Τελευταία, ο Δημόσιος Τομέας έχει αρχίσει και
αντιλαμβάνεται το υψηλό κόστος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη διαχείριση και
συντήρηση των έργων υποδομής (δρόμων, κτιρίων κ.λπ.) και καταφεύγει σε διάφορα είδη
συμβολαίων διαχείρισης - συντήρησης για να βελτιώσει την αποδοτικότητα (efficiency) σε αυτόν
τον τομέα. Οι κύριες επιλογές είναι οι ακόλουθες :
Τα συμβόλαια διαχείρισης και συντήρησης (Management & Maintenance Contracts)
Τα ποσοτικά βασισμένα συμβόλαια συντήρησης (Quantity Based maintenance contracts)
Αυτού του είδους τα συμβόλαια έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες με επιτυχία και η αμοιβή του
αναδόχου βασίζεται στις τιμές μονάδος, όπως αυτές καθορίζονται από το συμβόλαιο και τις
ποσότητες, ανάλογα με την περιοχή. Οι εργασίες σχεδιασμού (design works) καθορίζονται από
Σύμβουλο Υποστήριξης και από Σύμβουλο Επίβλεψης (supervisor) στις χρηματοδοτήσεις, όσον
αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των εργασιών που γίνονται. Η σύγχρονη τάση είναι να
συμπεριληφθεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων συντήρησης που απαιτείται για ένα κομμάτι
υποδομής (ή για ένα τμήμα αυτής) με απώτερο σκοπό να διευκολυνθεί η διοίκηση και να
επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Αυτές αναφέρονται ως ακέραιες συμβάσεις παραχώρησης
(integral maintenance contracts), δεδομένου ότι καλύπτουν ποικίλες υπηρεσίες συντήρησης,
λειτουργίας και διοίκησης.
 Οι συμβάσεις συντήρησης βάσει της απόδοσης (Performance - based maintenance contacts):
Προέρχονται από τον προηγούμενο τύπο συμβολαίου με μετατόπιση των ευθυνών από τη
διοίκηση (δραστηριότητες - πόροι συντήρησης), σε ορισμένους όρους απόδοσης που εκτιμούνται
από τους χρήστες της υποδομής. Αφήνουν τον ανάδοχο (contractor) με περισσότερη αυτονομία
στο σχέδιο και στην οργάνωση των εργασιών και η ανταμοιβή είναι βασισμένη σε μια
προκαθορισμένη αμοιβή (fee), η οποία αναφέρεται στο συμβόλαιο και συνδέεται άμεσα με τους
δείκτες απόδοσης.
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 Οι συμβάσεις διαχείρισης (Management Contracts):
Η σύμβαση αυτή περιγράφει μια ρύθμιση (arrangement) στην οποία διάφοροι τύποι στόχων
(tasks) περνούν στον Ανάδοχο, ενώ συνήθως εκτελούνταν από κάποια δημόσια αρχή, σχετική με
την οργάνωση της διαδικασίας συντήρησης των υποδομών. Συνήθως, οι απαιτήσεις ως προς τον
Ιδιώτη, είναι να ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις συντήρησης των υποδομών
(εργολαβία) εξ ονόματος του δημόσιου τομέα. Αυτού του είδους οι συμβάσεις μπορούν επίσης (ή
μόνο) να εστιάσου στην διαχείριση λειτουργίας (operation management). Σε αυτήν την περίπτωση
οι στόχοι που ανατίθενται στον Ιδιώτη (π.χ. σε ένα δρόμο) είναι η μέτρηση και ο υπολογισμός της
κυκλοφορίας, η παροχή πληροφοριών, η διαχείριση της κυκλοφορίας, η είσπραξη των διοδίων και
η συντήρηση τμήματος του οδικού δικτύου.
 Οι παραχωρήσεις (Concessions):
Είναι η συμφωνία (συμβόλαιο) στην οποία ένας Δημόσιος Φορέας, που είναι και ιδιοκτήτης της
υποδομής, παραχωρεί στον ιδιωτικό Φορέα (concessionaire) την ευθύνη για την παροχή και την
συντήρηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες της υποδομής, με
αντάλλαγμα το δικαίωμα να συλλέξει εισόδημα (revenues) από τους χρήστες. Οι παραχωρήσεις
μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες μορφές :
Οι παραχωρήσεις λειτουργίας και συντήρησης (Operational and maintenance
concessions):
Ο κύριος στόχος μέσα από αυτά τα συμβόλαια, είναι ο Ιδιωτικός Τομέας να διατηρήσει
και να λειτουργήσει (operate and maintain) μια υπάρχουσα υποδομή και επομένως του
παραχωρείται η δυνατότητα να χρεώνει τους χρήστες της υποδομής, ώστε να μπορεί να
χρηματοδοτήσει τη συντήρηση και τη λειτουργία της υποδομής. Τέτοιου είδους
παραχώρηση μετατοπίζει το χρηματικό βάρος που απαιτείται στο χρήστη της υποδομής
και ταυτόχρονα αυξάνει την αποδοτικότητα στο έργο. Εκτός από τα έμφυτα ζητήματα σε
μια παραχώρηση, μια παραχώρηση λειτουργίας και συντήρησης είναι παρόμοια, σε
σκοπό και σε προσέγγιση, με μια τυπική συμφωνία για την συντήρηση και την λειτουργία
μεταξύ των ιδιωτικών συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας BOT.
Η Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης - PFI (Private Finance Initiative):
Είναι πρόγραμμα και μηχανισμός που υλοποιεί η Βρετανική Κυβέρνηση, το οποίο
αποσκοπεί στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε δημόσια έργα υποδομής και
υπηρεσιών. Ο μηχανισμός αυτός κυρίως εστιάζει στο μοντέλο DBFO (Design – Build –
Finance - Operate), στο οποίο ο ιδιώτης (ανάδοχος) αναλαμβάνει τη σχεδίαση, την
κατασκευή και τη διαχείριση της υποδομής και των υπηρεσιών αυτής. Η χρηματοδότηση
προέρχεται κυρίως από τις δημόσιες αρχές και είναι ανάλογη της φύσης της υποδομής ή
της υπηρεσίας. Το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται και σε άλλα κράτη με σημαντικές,
πολλές φορές, παραλλαγές. Το μοντέλο PFI, για παράδειγμα, έδωσε την έμπνευση για την
ανάπτυξη του Betreibermodell στην Γερμανία. Στο μοντέλο αυτό η αμοιβή του Ιδιωτικού
Τομέα δεν έχει τη μορφή τελών που καταβάλλονται από τους χρήστες του έργου ή της
υπηρεσίας, αλλά τακτικών πληρωμών που καταβάλλονται από το Δημόσιο Τομέα. Οι
πληρωμές αυτές μπορεί να είναι σταθερές, αλλά μπορεί επίσης να υπολογίζονται με
μεταβλητό τρόπο, ανάλογα, για παράδειγμα, με τη διαθεσιμότητα του σχετικού έργου ή
των σχετικών υπηρεσιών, ή ακόμη ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του έργου
(περίπτωση «εικονικών διοδίων», που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σχεδίων για
12
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αυτοκινητοδρόμους, στη Μ. Βρετανία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη Φινλανδία)
(14).
1.2.3

Οι μέθοδοι της ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου

44B

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω προσεγγίσεων υπάρχουν οι παρακάτω
μέθοδοι:
 Η μέθοδος Β.Ο.Τ. (Build / Operate / Transfer) - B.O.O.T. (Build / Own / Operate / Transfer),
όπου ο Ιδιωτικός Τομέας κατασκευάζει ένα έργο με βάση τις προδιαγραφές που έχει συμφωνήσει
με το Δημόσιο Τομέα. Λειτουργεί το έργο που ανήκει, είτε στο Δημόσιο (Β.Ο.Τ.), είτε στον
Ιδιώτη (Β.Ο.Ο.Τ.) για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια, με τη λήξη της
περιόδου εκμετάλλευσης, μεταβιβάζει τη λειτουργία του ή και την ιδιοκτησία του στο Δημόσιο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Ιδιώτης είναι υπεύθυνος για τμήμα ή για το σύνολο της
χρηματοδότησης του έργου, συνεπώς και η περίοδος εκμετάλλευσης πρέπει να είναι επαρκής,
προκειμένου, μέσω των τελών χρήσης του έργου, να επιτευχθεί μια ελάχιστη απόδοση επί του
κεφαλαίου επένδυσης. Στο τέλος της προκαθορισμένης περιόδου εκμετάλλευσης του έργου από
τον Ιδιώτη, το Δημόσιο μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία του έργου ή να την αναθέσει εκ νέου
στον Ιδιώτη που το κατασκεύασε ή ακόμα και σε τρίτο. Για παράδειγμα, αυτής της μορφής ΣΔΙΤ
είναι τα Parking που έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν σε αρκετές ελληνικές πόλεις αλλά
ακόμα και το αεροδρόμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η Λεωφόρος Σπάτων-Ελευσίνας, η
Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού και η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου.
 Η μέθοδος D.B.F.O. (Design – Build – Finance – Operate), όπου ο Ιδιωτικός Τομέας σχεδιάζει,
κατασκευάζει, χρηματοδοτεί και λειτουργεί μια υποδομή – έργο και το δημόσιο αγοράζει τις
υπηρεσίες που προέρχονται από το έργο αυτό, αποκτώντας το δικαίωμα χρήσης του έργου για μια
συμβατική περίοδο. Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην κατασκευή, λειτουργία και
συντήρηση δημοτικών κτιρίων (σχολεία, δημοτικά κτίρια, βιβλιοθήκες), υποδομών (πάρκα,
πλατείες, κλπ), στη διαχείριση απορριμμάτων, σε υποδομές αποχέτευσης – βιολογικών
καθαρισμών, κλπ. Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την κατασκευή στην παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών, ενώ η καταβολή αμοιβής εκ μέρους του Δημόσιου Τομέα βασίζεται στην
αποδοτικότητα του Ιδιωτικού Τομέα σε συμφωνημένα επίπεδα παροχής ορισμένων υπηρεσιών. Η
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε συμβάσεις υποδομών και ανάπτυξης παγίων του δημόσιου
τομέα, όταν οι δυνατότητες παράπλευρης εκμετάλλευσης είναι άγνωστες και πιθανά
περιορισμένες, ενώ παράλληλα απαιτείται εξειδίκευση και διοικητική εμπειρία που το Δημόσιο
δεν διαθέτει. Για παράδειγμα, ένας τομέας όπου είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί αυτή η μέθοδος στη
χώρα μας είναι ο τομέας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Τη μελέτη, κατασκευή,
χρηματοδότηση και λειτουργία ενός βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων θα μπορούσε να
αναλάβει ένας Ιδιωτικός Φορέας, στον οποίο στη συνέχεια το δημόσιο θα καταβάλει αμοιβή
ανάλογα με την ποσότητα των λυμάτων που δέχεται και την ποιότητα της επεξεργασίας που αυτά
θα υφίστανται.
 Η μέθοδος Β.Ο.Ο. (Build / Own / Operate), όπου ο Δημόσιος Τομέας απευθύνεται στον
Ιδιωτικό Τομέα για την υλοποίηση ενός κοινωφελούς έργου και του χορηγεί άδεια λειτουργίας
μακράς χρονικής περιόδου. Στην συγκεκριμένη μέθοδο ο Ιδιώτης σχεδιάζει, χρηματοδοτεί,
κατασκευάζει και λειτουργεί το έργο αυτό, έχει την ιδιοκτησία του, ενώ το δημόσιο προσδιορίζει
τις προδιαγραφές λειτουργίας του έργου σε ότι αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους κανόνες
ασφαλείας και το ανώτατο επίπεδο τελών χρήσης. Για παράδειγμα, ένας τομέας που μπορεί να
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εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή στη χώρας μας είναι η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των
οδικών δικτύων (εκτός από το πρωτεύον και το δευτερεύον οδικό δίκτυο της χώρας).
 Η μέθοδος B.T.O. (Build / Transfer / Operate), όπου ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και
κατασκευάζει το έργο και μετά την αποπεράτωσή του μεταβιβάζει την ιδιοκτησία στο δημόσιο.
Στη συνέχεια ο Ιδιώτης και το Δημόσιο συμφωνούν τη μίσθωση του έργου, για μια
προκαθορισμένη χρονική περίοδο κατά την οποία ο Ιδιώτης διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει
τα έσοδα λειτουργίας του. Για παράδειγμα, ένας τομέας που μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος
αυτή στη χώρα μας είναι η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των οδικών δικτύων, με τη
διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας κατά την περίοδο της εκμετάλλευσης.
 Η μέθοδος B.O.L.T. (Build / Own / Lease / Transfer), όπου ο Ιδιωτικός Τομέας χρηματοδοτεί
και κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις, τις οποίες στη συνέχεια ενοικιάζει (με leasing) σε κρατικό
Φορέα ή Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος και καταβάλλει περιοδικές πληρωμές στον
Ιδιώτη μέσω των οποίων σταδιακά μεταβιβάζει και την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων. Στο τέλος
της περιόδου μίσθωσης ο κρατικός Φορέας ή ο Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πλέον
ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ή τις αγοράζει με τίμημα που έχει προσδιοριστεί στη σύμβαση
leasing. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης οι εγκαταστάσεις δύναται να λειτουργούν είτε
από τον Κρατικό Φορέα – Αγοραστή είτε από τον Ιδιώτη. Για παράδειγμα, ένας Ο.Τ.Α. δεν
διαθέτει δημαρχιακό κτίριο ούτε διαθέτει το σύνολο των αναγκαίων κεφαλαίων για την
κατασκευή του. Αντί να προχωρήσει σε δανεισμό και να κατασκευάσει το κτίριο ως δημόσιο έργο
προχωρά σε Σύμπραξη με έναν Ιδιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει να κατασκευάσει το κτίριο που
καλύπτει τις ανάγκες του και στη συνέχεια με χρηματοδοτική μίσθωση παραχωρεί τη χρήση του
στον Ο.Τ.Α. Με τη μέθοδο αυτή ο Ο.Τ.Α. θα ικανοποιήσει ταχύτερα τις ανάγκες στέγασης των
υπηρεσιών του, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατόν να αναθέσει στον Ιδιώτη τις υπηρεσίες
συντήρησης, θέρμανσης, καθαρισμού, κλπ. Με την καταβολή των μισθωμάτων και τη λήξη της
περιόδου μίσθωσης το κτίριο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ο.Τ.Α.
 Η μέθοδος B.B.O. (Buy / Build / Operate), όπου με αυτή τη μέθοδο ο Δημόσιος Τομέας
προσπαθεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια πουλώντας εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε
ιδιώτες. Βασικός σκοπός αυτής της μεθόδου είναι η υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων
(ανακαινίσεις – επεκτάσεις) ώστε να καταστεί δυνατή η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των Ιδιωτών, να αναδειχθεί η υπεραξία των υφισταμένων έργων
υποδομής και να μειωθούν οι αυξημένοι κίνδυνοι που απορρέουν από την ιδιοκτησία και
λειτουργία τέτοιας μορφής έργων. Για παράδειγμα, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση της αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίες σήμερα βρίσκονται υπό την εποπτεία των ΟΤΑ,
υπολειτουργούν και δεν παράγουν προστιθέμενη αξία.
 Η μέθοδος L.R.O. (Lease / Rehabilitate / Operate), όπου με αυτή τη μέθοδο ο Ιδιωτικός Τομέας
ενοικιάζει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις από ένα κρατικό Φορέα ή Φορέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, επενδύει τα κεφάλαιά του προκειμένου να εκσυγχρονίσει ή και να επεκτείνει τις
εγκαταστάσεις και στη συνέχεια τις λειτουργεί, στα πλαίσια ενός συμβολαίου με αυτόν. Ο
Κρατικός Φορέας ή ο Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρεί την ιδιοκτησία του έργου. Ο
Ιδιώτης αποκτά το δικαίωμα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων για ένα προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα, ώστε να αποσβεστεί το κεφάλαιό του, μέσω ενός ρυθμισμένου τιμολογίου
καταναλωτών. Για παράδειγμα, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση
ενός Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, το οποίο χρήζει επισκευών και αναβαθμίσεων των
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υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες του, χωρίς να απολέσει όμως τον κοινωνικό του
χαρακτήρα. Ο Ιδιώτης αναλαμβάνει να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις, να λειτουργήσει και να
συντηρήσει το κέντρο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα έσοδά του προέρχονται από την
χρέωση των χρηστών – πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη συμπληρωματικών εμπορικών
δραστηριοτήτων. Το Δημόσιο είναι δυνατόν, αν το επιθυμεί, να αναλάβει μέρος ή το σύνολο της
χρέωσης για τους δημότες με επιδότηση του ιδιώτη, ελέγχοντας ταυτόχρονα το είδος και την
ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
 Η Ιδιωτικοποίηση (Privatization) ή η Μερική Ιδιωτικοποίηση (Partial Privatization): Ένας
πολύ ευρύς όρος της ιδιωτικοποίησης είναι η μεταφορά των προτερημάτων ή της παροχής
υπηρεσιών από τον Δημόσιο Τομέα στον Ιδιωτικό Τομέα. Η ιδιωτικοποίηση τρέχει σε ένα ευρύ
φάσμα, συνήθως με μικρή δημόσια συμμετοχή, και δημιουργώντας συνεργασίες μεταξύ
Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών, όπου η πρώτη παραμένει ο κυρίαρχος
Φορέας (partial). Με την καθαρότερη μορφή του, ο όρος αυτός αναφέρεται στη μετατόπιση της
παραγωγής ενός αγαθού ή της παροχής υπηρεσίας από το Δημόσιο στον Ιδιώτη, συχνά με την
πώληση των κρατικών προνομίων.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο επιμερισμός των κινδύνων μεταξύ του Δημόσιου και του
Ιδιωτικού Τομέα ανάλογα με την μέθοδο της ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου που θα χρησιμοποιηθεί,
όσον αφορά στη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση, τον εμπορικό κίνδυνο, την
κυριότητα του στοιχείου και τη διάρκεια της σύμβασης (14).

Επιλογή

Χρηματοδότηση

Λειτουργία
&
Συντήρηση

Σύμβαση
υπηρεσιών

Δημόσιο

Δημόσιο –
Ιδιώτης

Δημόσιο

Δημόσιο

1-2

Σύμβαση
διαχείρισης

Δημόσιο

Ιδιώτης

Δημόσιο

Δημόσιο

3-5

Παραχώρηση
(BOT/BOOT)

Ιδιώτης

Ιδιώτης

Ιδιώτης

Δημόσιο

25-30

PFI/DBFO

Ιδιώτης

Ιδιώτης

Δημόσιο –
Ιδιώτης

Δημόσιο –
Ιδιώτης

20-30

Ιδιωτικοποίηση

Ιδιώτης

Ιδιώτης

Ιδιώτης

Δημόσιο Ιδιώτης

-

Εμπορικός
Κίνδυνος

Κυριότητα
Στοιχείου

Διάρκεια
(έτη)

Πίνακας 1.1 Ο βαθμός επιμερισμού των κινδύνων μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα
Πηγή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, 2005
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Οι ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου

45B

Οι ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Φορέα που ελέγχεται από
κοινού από το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Αποστολή του κοινού Φορέα είναι να μεριμνά για
την εκτέλεση ενός έργου ή την παροχή μιας υπηρεσίας προς όφελος του κοινού. Στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι δημόσιες αρχές προσφεύγουν σε δομές αυτού του είδους, ιδίως για τη
διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. υπηρεσίες ύδρευσης ή υπηρεσίες αποκομιδής
απορριμμάτων). Είναι προφανές ότι σε τέτοιες μορφές συμπράξεων η συμμετοχή του δημόσιου τομέα
στο επιχειρηματικό σχήμα μπορεί και να είναι επιβεβλημένη και για λόγους κοινωνικής αποδοχής. Η
άμεση συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, στα πλαίσια ενός Φορέα που έχει νομική υπόσταση,
επιτρέπει στο Δημόσιο Τομέα να διατηρήσει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ελέγχου των εργασιών, το
οποίο μπορεί να προσαρμόζεται κατά διαστήματα ανάλογα με τις περιστάσεις, μέσω της παρουσίας
του στη μετοχική ομάδα και τα διοικητικά όργανα του. Δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στο Φορέα να
αναπτύξει τη δική του εμπειρία όσον αφορά στην εκμετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας,
υποστηριζόμενος συγχρόνως από έναν εταίρο του ιδιωτικού τομέα. Η σύσταση ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου
τύπου μπορεί να γίνει :
με τη δημιουργία ενός Φορέα που ελέγχεται από κοινού από το Δημόσιο και τον
Ιδιωτικό Τομέα, και
με την απόκτηση του ελέγχου μιας υπάρχουσας δημόσιας επιχείρησης από τον
Ιδιωτικό Τομέα.
Η σύσταση σύμπραξης συνεπάγεται τη δημιουργία Φορέα ad hoc, ο οποίος ελέγχεται από κοινού.
Επίσης, η σύσταση ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου μπορεί να γίνει με την τροποποίηση της μετοχικής
σύνθεσης ενός Δημόσιου Φορέα. Η μετάβαση μιας επιχείρησης του Δημόσιου Τομέα στον Ιδιωτικό
Τομέα αποτελεί επιλογή οικονομικής πολιτικής, η οποία, ως τέτοια, υπάγεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των κρατών - μελών της ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας μορφής ΣΔΙΤ είναι η
σύσταση κοινών επιχειρήσεων με Ιδιώτες (Joint Venture Companies) στις οποίες συμμετέχει και το
Δημόσιο (κρατικοί Φορείς ή Ο.Τ.Α.) και ιδιώτες με σκοπό την εκτέλεση έργων και την παροχή
υπηρεσιών. Η συνεισφορά του Δημοσίου σε αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να είναι περιουσιακά
στοιχεία ή / και κεφάλαια. Ο Ιδιωτικός Τομέας συνεισφέρει κεφάλαια και αναλαμβάνει να
κατασκευάσει και να λειτουργήσει τις υποδομές.
Οι Φορείς αυτής της μορφής μπορεί να έχουν ως αντικείμενο την εμπορική εκμετάλλευση
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου Τομέα ή και γενικότερα την αξιοποίηση επιχειρηματικών
ευκαιριών. Για παράδειγμα, ένας Ο.Τ.Α. διαθέτει ένα ακίνητο που προσφέρεται για την δημιουργία
ενός θεματικού πάρκου ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Προσκαλεί ιδιώτες επενδυτές να καταθέσουν
προτάσεις για την αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου σε αυτή την κατεύθυνση.
Αφού εξετάσει τις προτάσεις τους, επιλέγει τον Ανάδοχο, με τον οποίο συστήνει κοινή επιχείρηση που
αναλαμβάνει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το πάρκο. Ο Ο.Τ.Α. συμμετέχει μειοψηφικά στην
διοίκηση του Φορέα, ελέγχει ζητήματα λειτουργίας και τιμολόγησης και αποκτά το μερίδιο των
κερδών που του αναλογεί, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του (14).

1.3

Το Θεσμικό Πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
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Στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο των Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της διετίας 2004 – 2005 και περιλαμβάνει :
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 Το Ν. 3389/2005 «Οι Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα», στον οποίο λαμβάνονται
υπόψη οι διατάξεις του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ Α' 135/1996) και οι διατάξεις των Οδηγιών 2000/52
(L 193 - 29/07/2000), 2004/18 (L 134 - 30/04/2004). Ο Ν. 3389/2005, συμπεριέλαβε τις κάτωθι
εξελίξεις στην Κοινοτική Νομοθεσία :
Τη διερεύνηση της Επιτροπής της Ε.Ε., αν οι ΣΔΙΤ εμπίπτουν στην κοινοτική νομοθεσία
και αν ο κοινοτικός νομοθέτης οφείλει να παρεμβαίνει ως εγγυητής στους ιδιώτες για
καλύτερη πρόσβαση στις Συμπράξεις με το Δημόσιο, σε καθεστώς νομικής βεβαιότητας
και πραγματικού ανταγωνισμού (Πράσινη Βίβλος: ΣΔΙΤ / Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δημόσιων
Συμβάσεων – Παραχωρήσεων).
Οι Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ (με εξαίρεση το Άρθρο 41), 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ παύουν
να ισχύουν από τις 31.01.2006, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης
στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Ο συνδυασμός των προαναφερομένων δημιούργησε νομική αβεβαιότητα, ως προς το αν η
ανάθεση των ΣΔΙΤ θα πρέπει να γίνεται με αναφορά στις σχετικές Οδηγίες και εφόσον
γίνεται αυτή η αναφορά, τότε ποιές Οδηγίες πρέπει να εφαρμοστούν. Προτιμήθηκε η
ενσωμάτωση των βασικών διατάξεων της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ στο Ν. 3389/2005, ώστε
να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα και θεσμικές παρεμβάσεις στο μέλλον.
 Το Ν. 3299/2004 «Η Παροχή Κινήτρων για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις», ο οποίος λειτουργεί
συμπληρωματικά στη χρηματοδότηση επιλέξιμων κατηγοριών επενδύσεων, με γεωγραφικά και
λοιπά κριτήρια. Με τον Ν. 3299/2004, όπως αυτός εξειδικεύτηκε από τη σχετική έκδοση όλων
των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων, επιδιώκεται:
η ισόρροπη ανάπτυξη,
η αύξηση της απασχόλησης,
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
η προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας,
η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λπ.
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω :
της επιχορήγησης τμήματος της ενισχυμένης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου,
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων,
της φορολογικής απαλλαγής ποσοστού ή και του συνόλου της ενισχυμένης δαπάνης του
επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης, και
της επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανά επενδυτικό σχέδιο.
Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά αναφέρονται
στο άρθρο 3 του νόμου αυτού, για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα ανωτέρω
επενδυτικά σχέδια κατανέμονται σε πέντε (5) κατηγορίες προκειμένου να οριστούν οι
παρεχόμενες ενισχύσεις.
Η σημαντική διαφοροποίηση από τον προηγούμενο νόμο (2601/98) έγκειται στο ότι το σύνολο
των περιοχών της χώρας, περιλαμβανομένων των αστικών συγκροτημάτων Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, είναι εντός των παρεχόμενων ενισχύσεων. Επίσης, στην περίπτωση της
παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου, ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια που δεν
ανήκουν στο Φορέα της επένδυσης εφόσον έχουν δοθεί παραχωρητήρια μεγαλύτερα των 15
ετών. Η παράμετρος αυτή δίδει σημαντική ευελιξία στους ΟΤΑ, αλλά και στους επενδυτές για
ανάληψη δράσεων. Ο αναπτυξιακός νόμος από τα τέλη Μαρτίου του 2005 βρίσκεται σε πλήρη
17

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ισχύ, αφού έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και παράλληλα έχουν εκδοθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις
και εγκύκλιοι που προβλέπονταν από το νόμο αυτό. Σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να
αναφερθούν είναι η αναθεώρηση του Ν. 3299/2004 από τις αρχές του 2006 και ειδικότερα στην
αναπροσαρμογή των κινήτρων με βάση τις εξαιρέσεις περιφερειών από το Στόχο 1 και της μη
χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από τον Ν. 3389/2005
και την Ειδική ΣΑΕ του ΠΔΕ.
 Το άρθρο 2 «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ», του Ν. 3274/2004,
όπου δίδεται αρμοδιότητα στους ΟΤΑ για ΣΔΙΤ και χρηματοδοτούνται υπηρεσίες προετοιμασίας
των διαδικασιών ωρίμανσης – υλοποίησής τους (Προσυμβατικές και Συμβατικές).
Αναλυτικότερα ο Ν. 3274/2004 έχει διάρκεια υλοποίησης μέχρι το 2009, με διετή δυνατότητα
παράτασης και μέσω αυτού :
στηρίζεται η ωρίμανση των έργων με τη χρηματοδότηση των μελετών,
ενθαρρύνεται η στήριξη διαδημοτικών συνεργασιών αναπτυξιακού χαρακτήρα,
ενθαρρύνεται η στήριξη συμπράξεων μεταξύ ΟΤΑ και Ιδιωτικού Τομέα με τη
χρηματοδότηση των διαδικασιών που απαιτούνται,
απλοποιείται η διαδικασία προένταξης - οριστικής ένταξης έργων, με εξασφάλιση
χρηματοδότησης μέσω της έγγραφης διαπίστωσης και της τήρησης του ετήσιου ορίου
εγκεκριμένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια.
 Το Ν. 3483/2006, όπου τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις για την χρηματοδοτική
μίσθωση, οι διατάξεις περί δημόσιων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις - άρθρο 16 παρ.1
 Το Ν. 3342/2005 «Βιώσιμη Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων», ο οποίος
αφορά σε θεσμικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ.
 Την Πράσινη Βίβλο (Green Paper) σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και
το Κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης μέσω των
οποίων επιχειρείται η διατύπωση ορισμένων κοινών στοιχείων και διακρίσεων των ΣΔΙΤ, ώστε να
δοθεί µια καταρχήν κατεύθυνση εφαρμογής των Οδηγιών στα πολλά και σύνθετα προβλήματα
δημοπράτησης που ανέκυψαν στα κράτη-µέλη και συνδέεται κυρίως µε τον «ανταγωνιστικό
διάλογο», αλλά και για να ξεκινήσει µια διαβούλευση για τις ΣΔΙΤ, χωρίς να
προκαταλαμβάνονται σήµερα οι πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν, προκειμένου να
αναπτυχθούν οι ΣΔΙΤ σε καθεστώς πραγματικού ανταγωνισµού και νοµικής σαφήνειας. Στο
κείμενο αυτό, οι ΣΔΙΤ διακρίνονται σε “συµβατικού τύπου”, όπου η σύµπραξη δηµοσίου και
ιδιώτη βασίζεται αποκλειστικά σε συµβατικούς δεσµούς και σε “θεσµοθετηµένου τύπου”, στις
οποίες υπάρχει συνεργασία δηµοσίου και ιδιώτη, στο πλαίσιο ενός άλλου φορέα (Εταιρία Ειδικού
Σκοπού ή SPV).
 Η ανακοίνωση (Communication) της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο,
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών
σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων
συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης της 15.11.2005
 Το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 59: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς
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του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών’, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α 63).
 Το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 60: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών’ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου
2005 (ΦΕΚ Α 64).
P

P

 Συμπληρωματικά λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν μετά την ολοκλήρωση τους: το Κτηματολόγιο,
το θεσμικό πλαίσιο με τις πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις της ΚΕΔ για τα Δημόσια
Ακίνητα, κ.λπ. (22).
1.3.1

Τα κύρια σημεία της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ :

46B

Σε ότι αφορά στα κύρια σημεία της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004/ΕΚ και τα οποία θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου, είναι τα εξής :
 συνιστάται η εφαρμογή δύο μόνο κριτηρίων ανάθεσης, της Χαμηλότερης Τιμής και της πλέον
Συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, Προσφοράς. Στην περίπτωση της δεύτερης, οι
Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να αναφέρουν τα κριτήρια ανάθεσης και τη σχετική στάθμιση αυτών.
 στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 1, δίνονται οι ορισμοί των Συμβάσεων Παραχώρησης
Δημοσίων Έργων ή Υπηρεσιών, στις οποίες το αντάλλαγμα συνίσταται και / ή στο δικαίωμα
εκμετάλλευσής τους.
 στην παράγραφο 10 του άρθρου 1, ορίζονται οι μορφές Διαγωνισμών (Ανοικτοί, Κλειστοί,
Ανταγωνιστικός Διάλογος, Διαπραγμάτευση).
 στο άρθρο 7 ορίζονται τα κατώτατα όρια Δημοσίων Συμβάσεων, που υπάγονται στα πλαίσια της
παρούσας Οδηγίας (249.000 ευρώ για μελέτες και 6.242.000 ευρώ για έργα).
 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α’, του άρθρου 16, η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται στις
δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε όρους,
γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα σε αυτά.
 τα άρθρα 35 έως 37 αναφέρονται σε διαδικασίες δημοσίευσης, ενώ το άρθρο 38 στις προθεσμίες:
52 ημέρες για Ανοικτές Διαδικασίες, 37 στις Διαδικασίες με Διαπραγμάτευση, 40 στις Κλειστές
Διαδικασίες ενώ οι ανωτέρω προθεσμίες μπορούν να συντμηθούν κατά 7 ημέρες, σε περίπτωση
κατάρτισης και της αποστολής των Προκηρύξεων ηλεκτρονικά και κατά 5 επιπλέον ημέρες εάν
παρέχεται ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά έγγραφα.
 στα άρθρα 44 & 45 αναγράφονται οι γενικές διατάξεις διεξαγωγής της διαδικασίας, με αναλυτικές
αναφορές στα κριτήρια και τον έλεγχο καταλληλότητας των υποψηφίων και στο άρθρο 53
αναλύονται τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων.
 στα άρθρα 56 έως 61 αναφέρονται στους κανόνες περί Συμβάσεων Παραχώρησης δημοσίων
έργων, με αναφορές σε υπεργολαβίες και ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον Ανάδοχο. Οι
διατάξεις αυτές, ως και οι λοιπές διατάξεις των άρθρων 62 έως 65, αφορούν και στις συμβάσεις
έργων που συνάπτονται από αναδόχους Σύμβασης Παραχώρησης δημοσίων έργων, που δεν
αποτελούν Αναθέτουσες Αρχές.
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80, το αργότερο έως την 31.1.2006 τα κράτη μέλη οφείλουν
να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
 σύμφωνα με το άρθρο 82, από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 80 καταργούνται οι
οδηγίες 92/50, 93/36 και 93/37 (22).
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47B

Τα κύρια σημεία του Ν. 3389/2005 είναι τα παρακάτω:
 Ορίζονται οι δημόσιοι φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) που μπορούν να προχωρούν σε
συμβάσεις σύμπραξης με ιδιωτικούς φορείς, μέσα από τη σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών Ειδικού
Σκοπού για κάθε τέτοια συνεργασία σε τομείς αρμοδιότητάς τους ή δραστηριότητάς τους.
 Το αντικείμενο των συμπράξεων αυτών είναι η δημιουργία υποδομών και η παροχή υπηρεσιών
που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ως άνω δημοσίων φορέων.
 Προβλέπεται 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.
 Επίσης, η χρηματοδότηση συνολικά ή εν μέρει της υλοποίησης των υποδομών για την παροχή
υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι ιδιωτικοί φορείς.
 Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος εκτέλεσης του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 200 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός αν η Διυπουργική Επιτροπή
αποφασίσει ομόφωνα να εντάξει και μία σύμπραξη μεγαλύτερου προϋπολογισμού.
 Οι Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν κεντρική κυβερνητική επιλογή για την
επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημόσιας ωφέλειας μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας και ανταγωνιστικού κόστους.
 Με τις συμπράξεις ενσωματώνει το Δημόσιο την καινοτομία και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού
τομέα.
 Δεν αποτελούν αντικείμενο ΣΔΙΤ η άσκηση δημόσιας εξουσίας και γενικά οι δραστηριότητες που
κατά το Σύνταγμα ανήκουν αποκλειστικά και άμεσα στο κράτος (π.χ. έννομη τάξη, εθνική άμυνα,
απονομή δικαιοσύνης, ευθύνη σωφρονισμού).
 Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), η οποία
χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για τη δημιουργία υποδομών και την παροχή υπηρεσιών με
τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.
 Συστήνεται Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό:
Τον εντοπισμό των υπηρεσιών και των αναγκαίων υποδομών που μπορούν να
υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ και να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου,
Την προώθηση της ανάπτυξής τους,
Τη διευκόλυνση και υποστήριξη των δημοσίων φορέων στο πλαίσιο των διαδικασιών
ανάθεσης για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίηση.
 Καθορίζονται στο νόμο οι υποχρεώσεις των δημόσιων φορέων που θα υπαχθούν στις διατάξεις
του.
 Ο νόμος προσδιορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων σύμπραξης, όπου περιλαμβάνεται
σαφής και αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των
αντισυμβαλλομένων σε σχέση με το αντικείμενο της σύμπραξης. Καθορίζονται θέματα:
Χρηματοδότησης και συμμετοχής των δημόσιων φορέων σε αυτή.
Διαδικασιών είσπραξης συμβατικών ανταλλαγμάτων.
Εκδόσεων αδειών.
Προστασίας περιβάλλοντος.
Αρχαιολογικών ευρημάτων.
Απαλλοτριώσεων.
Εμπλοκής δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ.
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 Ο νόμος με σαφήνεια ορίζει 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) (29).

1.4

Τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα της Εφαρμογής της ΣΔΙΤ

17B

Από τη σύγκριση των παραδοσιακών συμβατικών τρόπων υλοποίησης των έργων και της παροχής
υπηρεσιών με τις Συμβάσεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα προκύπτουν παρακάτω τα βασικά οφέλη
και τα κυρίαρχα προβλήματα από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ.
1.4.1

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της ΣΔΙΤ

48B

Με τις γνωστές έως σήμερα διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ο Δημόσιος Φορέας είναι σε
θέση να προμηθευτεί έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τους Ιδιώτες, η δε σχέση που αναπτύσσεται
μεταξύ του Δημοσίου 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 Δημόσιος Φορέας. Ο κίνδυνος που
αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου Φορέα είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο κάθε προμηθευτής. Ο
Δημόσιος 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 Δημόσιο.
Με τη σύμπραξη με τον Ιδιωτικό Τομέα, ο Δημόσιος 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 Δημόσιο Φορέα είναι προδιαγραφές απόδοσης ή / και λειτουργίας.
Ο Ιδιώτης θα πληρωθεί, είτε από το Δημόσιο 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 σύμπραξης που είναι μακροχρόνια
και συναρτάται άμεσα με την ποιότητα των παρεχομένων από τον Ιδιώτη υπηρεσιών.
Με την εφαρμογή του συστήματος των συμπράξεων, ο Δημόσιος 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 βραδύτερος 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 Δημόσιος
Φορέας παρακολουθεί την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, χωρίς όμως να προβαίνει σε τμηματικές
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παραλαβές κ.λπ., 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 Δημοσίου 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 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 Δημοσίου και τις διαδικασίες δημοπράτησης έργων
ΣΔΙΤ (16).

Σχήμα 1.1 Διαφορές στις διαδικασίες δημοπράτησης με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ
Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, 2006
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Περιληπτικά τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:
 Η δυνατότητα χρηματοδότησης με ιδιωτικά κεφάλαια, των δημοσίων έργων και των υπηρεσιών.
 Η ταχύτερη υλοποίηση των υποδομών και των υπηρεσιών αυτών.
 Οι ποιοτικότερες υποδομές με μεγαλύτερη λειτουργικότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους
(Ανάληψη από τους ιδιώτες της ευθύνης για τη συντήρηση των έργων).
 Η αποδοτικότερη και η οικονομικότερη συντήρηση του καθώς και την νωρίτερα παράδοσή του.
 Η μείωση του κόστους της Κατασκευής και της Διαχείρισης των έργων.
 Η χρήση των Ιδιωτικών μέσων σε τομείς που το Δημόσιο αδυνατεί:
Η έλλειψη στελεχών με τεχνογνωσία και ειδίκευση στην εφαρμογή σύγχρονων
τεχνικοοικονομικών μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης.
Η απουσία αποτελεσματικού κεντρικού ελέγχου, συντονισμού και αποτελεσματικής
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
Η έλλειψη της απαραίτητης ευαισθησίας και εκπαίδευσης στην ορθολογική χρήση
διατιθέμενων ενεργειακών πόρων.
Η οικονομικότερη κατασκευή για το Δημόσιο.
 Ο τρόπος πληρωμής του Ιδιώτη αμέσως μετά τη λειτουργία και όχι κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του ή παραλαβής του παρέχει τη δυνατότητα τμηματικού καταμερισμού του κόστους
κατασκευής των υποδομών σε μελλοντικούς προϋπολογισμούς του Δημόσιου Φορέα.
 Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος
 Οι φορείς αναπτύσσουν καινοτομίες και νέες δημιουργικές δραστηριότητες με προβλέψιμα έσοδα
και οικονομική σταθερότητα (15).
1.4.2

Τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της ΣΔΙΤ

49B

Από τα πρώτα έτη της εφαρμογής του και παρά τα ποικίλα πλεονεκτήματα και σημαντικά οφέλη που
παρουσιάζει, το σύστημα των συμπράξεων έγινε στόχος κριτικής. Οι επικριτές εστιάζουν τα
επιχειρήματά τους στο κόστος των έργων ΣΔΙΤ και στο χρόνο της διαδικασίας ανάθεσής τους, αλλά
και στην απώλεια του ελέγχου του Δημοσίου επί των κατασκευαστών και άλλων υπεργολάβων.
Πολλοί μιλούν και για απώλεια ευελιξίας του Δημοσίου 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.
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 Δημοσίου 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).
Δεδομένης 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,
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είναι αναγκαία και υποδεικνύεται και από τους Φορείς χωρών οι οποίες έχουν εμπειρία ήδη
εκτελεσμένων συμβάσεων σύμπραξης, η πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων προκειμένου να
συνδράμουν το Δημόσιο 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
Δημόσιος 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.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΣΔΙΤ

Η πληρωμή επικεντρώνεται στην
κατασκευαστική περίοδο

Η αποπληρωμή γίνετε σταδιακά σε μακροχρόνιο
διάστημα

Η πληρωμή επιβαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό

Η πληρωμή γίνετε είτε απευθείας από το Δημόσιο
είτε απευθείας από τους τελικούς χρήστες του
έργου

Ο ιδιώτης είναι απλά αντισυμβαλλόμενος

Ο ιδιώτης γίνετε συνέταιρος

Οι συμβάσεις επικεντρώνονται στις τεχνικές
προδιαγραφές προκήρυξης

Οι συμβάσεις συμπράξεις επικεντρώνονται σε
μετρήσιμα αποτελέσματα στον πολίτη και την
επιχείρηση με βάση την ποιότητα παροχής
υπηρεσιών

Οι κίνδυνοι αναλαμβάνονται κατά κύριο λόγο
απατό Δημόσιο

Οι κίνδυνοι κατανέμονται μεταξύ των μερών

Πίνακας 1.2 Βασικές διαφορές μεταξύ συμβατικού τρόπου υλοποίησης έργου με ΣΔΙΤ
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2006

Δεδομένου ότι με το σύστημα των Συμπράξεων η διαχείριση και λειτουργία του έργου γίνεται από τον
Ιδιώτη, λέγεται ότι το Δημόσιο «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 Δημόσιο 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 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 Δημοσίου.
Λόγω της μακράς διάρκειας των συμβάσεων σύμπραξης, που κατά κανόνα ξεπερνούν τα είκοσι
χρόνια, η πιθανότητα να αποδειχθούν μη λειτουργικές, λόγω απρόβλεπτων ή μη προσβλεπόντων
γεγονότων, είναι μεγαλύτερη από τις λοιπές – βραχυχρόνιες - συμβάσεις δημοσίων u941 έργων. Η
πιθανότητα αυτή αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την πρόβλεψη στη Σύμβαση Σύμπραξης δυνατότητας
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επαναπροσδιορισμού των σημείων που αποδεικνύεται με το πέρασμα του χρόνου ότι δεν λειτουργούν
(16).
Περιληπτικά τα μειονεκτήματα είναι:
 Η μετατροπή κατεξοχήν δημοσίων αγαθών σε ιδιωτικά.
 Ο αποκλεισμός από τη χρήση ενός έργου ΣΔΙΤ, η οποία επιτυγχάνεται δια της επιβολής ενός
αντιτίμου πολλές φορές απαγορευτικού για κάποιες ασθενέστερες οικονομικά κοινωνικές ομάδες.
 Η μη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
 Η σύμβαση για την εκμετάλλευση έργων ΣΔΙΤ από ιδιωτικούς φορείς, είναι δυνατόν να
εμπεριέχει σε κάποιες περιπτώσεις τέτοιους όρους και διαδικασίες που να μην διασφαλίζουν την
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά την αύξηση του κέρδους του ιδιώτη.
 Οι μονοπωλιακές συμπεριφορές.
 Η δυνατότητα του ιδιωτικού φορέα να αυξάνει την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του
προϊόντος κατά το δοκούν.
 Η υποκατάσταση και η ιδιωτικοποίηση του προγράμματος των δημόσιων επενδύσεων.
 Η αλλοίωση του προϋπολογισμού μέσω μετάθεσης των τρεχουσών δαπανών.
 Η παραχώρηση νευραλγικών υποδομών.
 Η παράδοση των δημοσίων υπηρεσιών στην εκμετάλλευσή τους από ιδιωτικά κερδοσκοπικά
συμφέροντα.
 Η διαχείριση και η διοίκηση των υπηρεσιών από ιδιώτες.
 Η παραχώρηση ουσιωδών λειτουργιών στην παιδεία, η παραχώρηση της γνώσης εκτός από τις
υπηρεσίες του κυλικείου και του κτιρίου.
 Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας: Ο ιδιωτικός φορέας κατά κανόνα ενδιαφέρεται λιγότερο για
τις εξωτερικές επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατά τη φάση της κατασκευής, καθώς επίσης
και τη φάση της λειτουργίας του έργου, αφού κατά κανόνα ενδιαφέρεται για τη μεγιστοποίηση
του κέρδους.
 Οι χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες: Η προσπάθεια της μείωσης του κόστους λειτουργίας ενός
έργου, μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας (15).
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Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ – ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

7B

ΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2.1

Οι Βασικές Αρχές Υλοποίησης της ΣΔΙΤ

18B

Μια σύμβαση παροχής υπηρεσίας ή εκτέλεσης έργου ενδείκνυται να υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ μόνο
εφόσον πληρεί τις βασικές αρχές τους. Οι δύο βασικές αρχές των ΣΔΙΤ είναι: πρώτον, να
εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα των οικονομικών πόρων του Δημόσιου Τομέα και, δεύτερον, να
μεταβιβάσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους της παρεχόμενης υπηρεσίας από το Δημόσιο στον
Ιδιωτικό Τομέα.
Η μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα (value for money) και η κατανομή του επιχειρηματικού
κινδύνου (risk allocation) αποτελούν, επομένως, ουσιώδη στοιχεία των έργων ΣΔΙΤ. 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 ΣΔΙΤ, 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. Αναλυτικότερα οι βασικές αρχές παρουσιάζονται παρακάτω (16).
2.1.1

Η οικονομική αποδοτικότητα (Value for money)

50B

Σύμφωνα με αυτή την αρχή, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερους πόρους
από ότι ο δημόσιος. Συνεπώς, η συμμετοχή του στα έργα ΣΔΙΤ είναι συμφέρουσα για το δημόσιο
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 δημόσιο.
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
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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 Δημόσιο Τομέα.
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.
Ο έλεγχος της οικονομικής αποδοτικότητας ενός έργου γίνεται, συνήθως, με βάση μια Δημόσια
Συγκριτική Κοστολόγηση (ΔΣΚ) .
Η ΔΣΚ μπορεί να οριστεί ως η υποθετική κοστολόγηση μιας παροχής, συμπεριλαμβανομένων των
κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, από το Δημόσιο Τομέα ως προμηθευτή (κατά τον παραδοσιακό
τρόπο των δημοσίων προμηθειών), έναντι μιας παροχής με τις ίδιες προδιαγραφές από μία ΣΔΙΤ.
Για να είναι αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης, η ΔΣΚ 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 ΔΣΚ 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
ΔΣΚ 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 πιθανότητες εμφάνισής τους και να
προσαρμοστεί αναλόγως η κοστολόγηση. Η ΔΣΚ 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 ΔΣΚ.
Ένας από τους στόχους του ελέγχου της οικονομικής αποδοτικότητας είναι επομένως η απευθείας
σύγκριση της κατ' εκτίμηση αξίας της ΔΣΚ με την κατ' εκτίμηση αξία της καλύτερης προσφοράς
ΣΔΙΤ. 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 μόνο με τον καλύτερο επιμερισμό του κινδύνου, και την
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αποτελεσματικότητα ως προς τις δαπάνες και άλλους τομείς που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας ως
προμηθευτής (έναντι του δημόσιου τομέα ως προμηθευτή) (16).

Σχήμα 2.1 ΔΣΚ και οικονομική αποδοτικότητα
Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, 2006

2.1.2

Η κατανομή του κινδύνου (risk allocation)

51B

Κατά τη βασική αυτή αρχή απαιτείται μεταβίβαση των κινδύνων από το δημόσιο 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 δημόσιο είναι, για παράδειγμα, οι αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική και
οι αλλαγές στη νομοθεσία.
Ο βασικός επιχειρηματικός κίνδυνος για τις ΣΔΙΤ είναι η διαθεσιμότητα, η συνεχής δηλαδή παροχή
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 ΣΔΙΤ, ο Ιδιωτικός Τομέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία
του έργου σε όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου.
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Η μεταβίβαση του κινδύνου αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε έργου ΣΔΙΤ. Εφόσον μεταβιβαστεί ο
σωστός συνδυασμός επιχειρηματικών κινδύνων στον Ιδιωτικό Τομέα και τον 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 της πρακτικές της αγοράς ανά κλάδο.
Όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε έργα ΣΔΙΤ χρειάζεται να προχωρήσουν σε ανάλυση του κινδύνου.
Τυπικά, υπάρχουν τρεις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία: ο Δημόσιος 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 της ΣΔΙΤ.
Ο επιλεγείς Ιδιωτικός Φορέας θα χρειαστεί να κρίνει εάν (και πώς) θα μπορέσει να διαχειριστεί της
κινδύνους που ο Δημόσιος 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 της σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Εκτός από την εξέταση
του επιμερισμού των κινδύνων στα διάφορα μέρη, οι χρηματοδότες εξετάζουν με τη δέουσα επιμέλεια
το έργο, τις αρμοδιότητες και την ικανότητα της Αναθέτουσας Αρχής να υποστηρίξει αποτελεσματικά
την εκτέλεση του έργου, καθώς 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, της λογιστικούς χειρισμούς, της όρους και της προϋποθέσεις της ενδεχόμενης σύμβασης
και, εντέλει, την επιτυχία ή μη του έργου. Οι προμηθευτές καλούνται επομένως να εξετάσουν και να
εκτιμήσουν της 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 (16).

Σχήμα 2.2 Διαφορές στη μεταβίβαση του κινδύνου με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ
Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, 2006
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Οι Προϋποθέσεις για την Υπαγωγή στο Ν. 3389/2005 Έργου ή Υπηρεσίας

19B

Για να μπορεί να υλοποιηθεί μια σύμπραξη παροχής υπηρεσίας ή εκτέλεσης έργου μέσω ΣΔΙΤ θα
πρέπει πρώτα να πληροί κάποιες προϋποθέσεις και στην συνέχεια να μπορεί να υπαχθεί στον
Ν.3389/2005.
Για να γίνει η υπαγωγή μιας σύμπραξης παροχής υπηρεσίας ή εκτέλεσης έργου στον Ν. 3389/2005
περί ‘Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα’ προϋποθέτει:
 η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών που ανήκει στην
αρμοδιότητα Δημοσίου Φορέα βάσει διάταξης νόμου ή σύμβασης ή του καταστατικού του,
 να προβλέπεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή
τμηματικά από τους Δημόσιους 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,
 να προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση, συνολικά ή εν μέρει, της κατασκευής των έργων ή της
παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς
και
 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 συγχρόνως. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
μπορούν να υπαχθούν συμπράξεις στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 χωρίς να συντρέχουν μία ή και
περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Για την υπαγωγή αυτή απαιτείται ομόφωνη απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ).
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 (16).

2.3

Η Προσυμβατική Διαδικασία (Φάση Α’)

20B

Η υλοποίηση προϋποθέτει την σε πρώτο επίπεδο υλοποίηση δυο Φάσεων και ειδικότερα : την
Προσυμβατική Διαδικασία (Φάση Α’), και τη Συμβατική Διαδικασία (Φάση Β’).
Η Προσυμβατική Διαδικασία (Φάση Α’) στοχεύει στην προετοιμασία της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε
να αποκτηθεί ο απαιτούμενος βαθμός ωριμότητας του έργου και να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις να αναδειχθεί Ανάδοχος, κατά την υλοποίηση της Φάσης Β (Συμβατική Διαδικασία)
(22).
2.3.1

Τα στάδια της προσυμβατικής διαδικασίας (Φάση Α’)

52B

Αναλυτικότερα τα επιμέρους στάδια της Προσυμβατικής Διαδικασίας είναι:

30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Στάδιο 1 : Η περιγραφή του έργου, η σύνθεση και η τεχνική ωριμότητα
Η συνοπτική περιγραφή του έργου και η σύνθεσή του: η μελέτη, η κατασκευή, η
χρηματοδότηση, η συντήρηση, η λειτουργία, και η εκμετάλλευση.
Η διερεύνηση της τεχνικής ωριμότητας του έργου: τα χωροταξικά και τα πολεοδομικά
(άδειες, χρήσεις, κ.λπ.), το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα περιβαλλοντικά, οι
υφιστάμενες μελέτες (τεχνοοικονομικές, κυκλοφοριακές, κ.λπ.) για το αντικείμενο.
Στάδιο 2 : Οι προδιαγραφές, οι εναλλακτικές λύσεις, ο προϋπολογισμός, τα κρίσιμα ζητήματα
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι παράμετροι της υλοποίησης των σεναρίων και των
εναλλακτικών λύσεων.
Η κατάρτιση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εκτέλεσης του έργου και η
ανάλυσή του.
Η επισήμανση των κρίσιμων τεχνικών ζητημάτων της υλοποίησης του έργου.
Στάδιο 3 : Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, η κοινωνική αποδοχή, η ανάλυση των κινδύνων
Τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας της υλοποίησης
του έργου : η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, η κάλυψη των αναγκών, κ.λπ.
Οι Κοινωνικές και οι οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρει στο τόπο υλοποίησης και
στην τοπική, την περιφερειακή και την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη.
Η παρουσίαση και η ανάλυση των κινδύνων και η ενδεικτική πρόταση κατανομής
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου Επενδυτή.
Στάδιο 4 : Το Master Plan του έργου και το μοντέλο της βιωσιμότητας:
Το σχέδιο της εκμετάλλευσης του έργου.
Τα στοιχεία της ζήτησης και ο ανταγωνισμός.
Τα προβλεπόμενα έσοδα και τα έξοδα (οι εναλλακτικές λύσεις και οι προτάσεις).
Το χρηματοοικονομικό μοντέλο και η διερεύνηση των πηγών της χρηματοδότησης.
Το βασικό σενάριο και οι εναλλακτικές επιλογές των επενδυτικών λύσεων.
Οι ενδεικτικοί όροι της χρηματοδότησης του ιδιωτικού φορέα (τα κεφάλαια, ο
τραπεζικός δανεισμός, κ.λπ.).
Η ενδεχόμενη συμβολή του δημόσιου στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την
σύμπραξη.
Στάδιο 5: Η διερεύνηση του πλαισίου και η μέθοδος και η επιλογή της διαδικασίας
Η διερεύνηση του υφιστάμενου νομικού και του θεσμικού πλαισίου της Αναθέτουσας
Αρχής, η προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία (η ανοιχτή ή η κλειστή, ο
ανταγωνιστικός διάλογος και η διαπραγμάτευση).
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την ένταξη του έργου (Ν. 3389/2005 ή Ν.
1418/84).
Η προετοιμασία και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των ενεργειών (22).

2.4

Οι Μέθοδοι Ένταξης του Έργου στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

21B

Κρίσιμο σημείο στη μεθοδολογία της υλοποίησης της ΣΔΙΤ είναι η επιλογή της μεθόδου ένταξης του
έργου. Οι επιλογές είναι δύο είτε με χρήση των διατάξεων του Ν. 3389/2005 είτε με χρήση των
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διατάξεων του Ν.1418/84 και των κοινοτικών οδηγιών. Στην πρώτη περίπτωση η Φάση Β’ θα
ξεκινήσει μετά την απόφαση ένταξης της ΔΕΣΔΙΤ (κατόπιν θετικής εισήγησης της ΕΓΣΔΙΤ), ενώ στη
δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει περιορισμός και εξαρτάται από τα πορίσματα της Φάσης Α’ και τη
βούληση της Αναθέτουσας Αρχής (22).
2.4.1

Η ένταξη των έργων με τη χρήση των διατάξεων του Ν.3389/2005

53B

Με βάση το Ν. 3389/2005, η υποβολή φακέλου έργου στην ΕΓΣΔΙΤ μπορεί να πραγματοποιηθεί με
βάση το άρθρο 4 «Ειδική Γραμματεία», παρ. 2, και με βάση την παρ. Δ «…….να μελετά
ολοκληρωμένες προτάσεις που επεξεργάζονται δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς για την εκτέλεση
έργων…………και να παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή».
Ο Ν. 3389/2005 «ΣΔΙΤ», έχει σειρά διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη δημιουργία
Φακέλου έργου ΣΔΙΤ, με σκοπό την υποβολή του στην ΕΓΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟ.
Η κωδικοποίηση που ακολουθείται έχει ως εξής :
Η αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας, που αποτελεί το αντικείμενο της
Σύμπραξης: Η συνοπτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που προτείνεται, με
βάση το γενικό master plan που έχει καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου της Σύμπραξης και το χρονοδιάγραμμα
της υλοποίησης: Η τεχνική προσέγγιση της Σύμπραξης, ως εξής : η τεχνική ωριμότητα
και οι προδιαγραφές, οι άδειες, οι μελέτες, οι χρήσεις, τα σενάρια των εναλλακτικών
λύσεων, τα κρίσιμα ζητήματα.
Η παρουσίαση της προτεινόμενης μορφής της Σύμπραξης: Η συνοπτική περιγραφή της
Σύμπραξης και ειδικότερα τη σύνθεση: η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η
συντήρηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου και η ανάλυση του ανάλογα με
την προτεινόμενη μορφή της Σύμπραξης: Η υποβολή του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου και η ανάλυση.
Τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια της τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας υλοποίησης
της προτεινόμενης Σύμπραξης: Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της υλοποίησης της
προτεινόμενης Σύμπραξης, οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρει
στο τόπο υλοποίησής της και γενικότερα στην εθνική οικονομία και την ανάπτυξη.
Η ανταποδοτικότητα της Σύμπραξης για τον ιδιωτικό φορέα: Η διενέργεια της
εξειδικευμένης κλαδικής ή τομεακής προσέγγισης για τα ανταποδοτικά έργα ή τις
υπηρεσίες (αναφέρεται στο Στάδιο 4, της Φάσης Α’) ή τα μη ανταποδοτικά έργα ή τις
υπηρεσίες (η τεκμηρίωση της έλλειψης ή της περιορισμένης ανταποδοτικότητας, τα
στοιχεία της χρηματοδότησης φορέα από το δημόσιο προϋπολογισμό και η κατανομή
τους σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμπραξης, οι προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες
της χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από το δημόσιο προϋπολογισμό για το
αντικείμενο της Σύμπραξης, κ.λπ.).
Τα νομικά θέματα της υλοποίησης του έργου ή της υπηρεσίας: Η διερεύνηση του
υφιστάμενου του νομικού και θεσμικού πλαισίου της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα:
Η προτεινόμενη διαδικασία της δημοπράτησης (η ανοιχτή ή η κλειστή διαδικασία ή ο
ανταγωνιστικός διάλογος ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης) και ενδεικτικά τα
προτεινόμενα περιεχόμενα της σύμβασης.
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Το χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης των ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής: Ο
χρονοπροσδιορισμός της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου ή της
υπηρεσίας.
Για την ένταξη έργου ή υπηρεσίας στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» η ΕΓΣΔΙΤ αφού
συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες, μελετά την πρόταση του Δημόσιου
Φορέα και αξιολογεί αν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Σε περίπτωση όπου η
πρόταση αξιολογηθεί θετικά, όπως αρχικά είχε υποβληθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν των
σχετικών τροποποιήσεων, την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και
συντάσσει συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση. Η ΕΓΣΔΙΤ γνωστοποιεί στο Δημόσιο Φορέα για το ότι
έχει περιληφθεί η πρότασή του στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και τον καλεί εντός
διμήνου να καταθέσει στη Διυπουργική Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της Σύμπραξης στον Ν.
3389/2005.
Στη συνέχεια, η Διυπουργική Επιτροπή εντός διμήνου από τη διαβίβαση σε αυτή της Αίτησης
Υπαγωγής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΓΣΔΙΤ, εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή
απορρίπτει την αίτηση υπαγωγής του Δημόσιου Φορέα.
Στο επόμενο στάδιο, εφόσον έχει εγκριθεί η αίτηση υπαγωγής από την Διυπουργική Επιτροπή, η
Αναθέτουσα Αρχή ακολουθεί τις υποδείξεις της ΕΓΣΔΙΤ ως προς τη διαδικασία της ανάθεσης που θα
ακολουθηθεί και επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΓΣΔΙΤ στις διαδικασίες επιλογής
Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη, ενώ της κοινοποιεί, πριν από την διανομή ή τη
δημοσίευση, όλα τα κείμενα που σχετίζονται με αυτές.
Η Διυπουργική Επιτροπή για κάθε έργο που εγκρίνει, εγκρίνει και τη χρηματοδότηση δαπανών
εξωτερικών συμβούλων, χρηματοοικονομικών, τεχνικών, νομικών και άλλων, η εμπλοκή των οποίων
είναι απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας των έργων ΣΔΙΤ. Οι Σύμβουλοι θα υποβοηθούν 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 θα μεταφέρουν τεχνογνωσία προς τις Αναθέτουσες Αρχές ως προς την
παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου (τεχνική ωρίμανσης της Σύμπραξης).
Το επόμενο στάδιο είναι η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Στο
ΠΔΕ δημιουργείται η Ειδική Κατηγορία των Συλλογικών Αποφάσεων της Ένταξης (ΣΑΕ) ανά φορέα
του Δημόσιου (Υπουργεία και Περιφέρειες), που αφορά αποκλειστικά σε έργα και υπηρεσίες που
υλοποιούνται βάσει του Ν. 3389/2005 ως ΣΔΙΤ. Οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των έργων και
των υπηρεσιών που εντάσσονται στις ανωτέρω ΣΑΕ δεν μπορεί να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία
ΣΑΕ. Τα έργα και οι υπηρεσίες εντάσσονται στις συλλογικές αυτές αποφάσεις (ΣΑΕ / ΣΔΙΤ) ύστερα
από πρόταση του αρμόδιου φορέα και κατόπιν της έκδοσης της σχετικής απόφασης της υπαγωγής στο
Ν. 3389/2005 από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του
Δημοσίου στην αποπληρωμή της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ο Φορέας θα προτείνει την ένταξη του
έργου ως εξής: Η ονομασία του έργου (σύμφωνα με τη σύμβαση), προϋπολογισμός (καταβλητέο
στους ιδιωτικούς φορείς αντάλλαγμα), πίστωση έτους (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της
σύμβασης).
Στη συνέχεια οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο ΠΔΕ θα συνοδεύονται από τις αποφάσεις της
Διυπουργικής Επιτροπής για υπαγωγή στο νόμο για ένταξη στο ΠΔΕ του καταβλητέου στους
Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος. Η χρηματοδότηση της ΣΑΕ θα πραγματοποιείται
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΓΣΔΙΤ και θα γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
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χρονοδιάγραμμα οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Δημόσιο, προκειμένου να εκτιμάται
η μελλοντική επιβάρυνση του ΠΔΕ.
Τα πλεονεκτήματα της ένταξης στον Ν. 3389/2005:
Το σαφές νομοθετικό περιβάλλον, η ευελιξία και η ταχύτητα στις αποφάσεις υπαγωγής
(ΕΓΣΔΙΤ, ΔΕΣΔΙΤ).
Η σύσταση Εταιρειών Ειδικού Σκοπού, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190 αποκλειστικά
και μόνο για τους σκοπούς της Σύμπραξης και παροχή ευελιξίας στον Ιδιωτικό Τομέα.
Τα φορολογικά κίνητρα στις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού και ειδικά στο κρίσιμο χρονικό
διάστημα της κατασκευής.
Η ένταξη των εγκεκριμένων ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ και σε συγκεκριμένη ΣΑΕ.
Η έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων της Διυπουργικής, ειδικά σε ζητήματα
καθορισμού καταβλητέων των ανταλλαγμάτων από τους χρήστες.
Η παροχή της Τεχνικής Βοήθειας από την ΕΓΣΔΙΤ και γενικότερα εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου.
Τα μειονεκτήματα:
Η ΕΓΣΔΙΤ, σε αρχικό στάδιο, δέχεται ανταποδοτικά και μη ανταποδοτικά έργα με
κοινωνικά κριτήρια και δεν εντάσσει άλλης μορφής έργα (ανάπτυξης ακινήτων, κ.λπ.).
Τα πιθανά προβλήματα στην άμεση αντιμετώπιση των προτάσεων για ΣΔΙΤ εξαιτίας της
συγκεντρωτικής δομής της ΕΓΣΔΙΤ (εκτιμάται ότι μελλοντικά θα υπάρξει αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων).
Απαιτείται χρόνος και πιλοτικά έργα, για να τυποποιηθούν κρίσιμες συμβατικές
διαδικασίες, όπως τα Τεύχη των Διαγωνισμών (π.χ. Ανταγωνιστικός Διάλογος), οι
συμβάσεις, η διαιτησία, οι ασφαλίσεις των έργων, κ.λπ.
Δεν έχουν διευκρινιστεί κρίσιμα ζητήματα προσέγγισης του κόστους των έργων και των
προδιαγραφών από τις Αναθέτουσες Αρχές, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των όρων
πιο Συμφέρουσας Προσφοράς.
Δεν είναι σαφές αν οι αποφάσεις της ΔΕΣΔΙΤ απαλλάσσουν τις ΣΔΙΤ από το Ελεγκτικό
Συνέδριο (22).
2.4.2

Η ένταξη των έργων με τη χρήση άλλων διατάξεων

54B

Η ένταξη των έργων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση άλλων διατάξεων, όπως το Ν.
1418/84, των σχετικών τροποποιήσεων ή και των προεδρικών διαταγμάτων, των υπουργικών
αποφάσεων, καθώς και των υφιστάμενων κοινοτικών οδηγιών.
Αναλυτικότερα η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (όπως
αυτός ισχύει σήμερα), άρθρο 4, παράγραφος 4η και το άρθρο 13 του Π.Δ. 609/85, με το σύστημα
προσφοράς που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα, με βάση την πλέον Συμφέρουσα Προσφορά,
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια που θα αναφερθούν λεπτομερώς στη Διακήρυξη του
Διαγωνισμού, μαζί με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα έχει
την αποκλειστική ευθύνη της χρηματοδότησης της μελέτης, κατασκευής, προμήθειας του αναγκαίου
εξοπλισμού, λειτουργίας και συντήρησης των έργων και θα καλύψει οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί
για τα ανωτέρω. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να μεριμνήσει για
την έγκαιρη σύναψη δανειακών συμβάσεων ώστε να διασφαλισθεί η επαρκής χρηματοδότηση του
έργου. Οι διαγωνιζόμενοι στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
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υποβάλλουν πλήρη πρόταση χρηματοδότησης, τις πηγές της, είτε αυτές είναι δάνεια είτε είναι
επιδοτήσεις ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
Τα πλεονεκτήματα της ένταξης στις διαδικασίες του Ν. 1418/84:
Το νομοθετικό καθεστώς δοκιμασμένο στα δημόσια έργα, αλλά με ελάχιστη χρήση σε
τέτοιας μορφής διαδικασίες.
Τα σαφή υποδείγματα των ανοιχτών και των κλειστών διαδικασιών, αλλά με επιτυχία σε
Συμβατικά Δημόσια Έργα και όχι σε ΣΔΙΤ.
Οι καλούμενες τάξεις ΜΕΕΠ και το σχετικό πλεονέκτημα στους κατασκευαστές και
στους μελετητές των δημοσίων έργων.
Ο σχετικά σαφής ορισμός του τεχνικού αντικειμένου και της κοστολόγησής του, αλλά με
τις μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί σε συμβατικά δημόσια έργα και κυρίως για τις
χαμηλότερες προσφορές.
Τα μειονεκτήματα:
Η πολύπλοκη και η χρονοβόρα διαδικασία της κήρυξης των αναδόχων (τα στάδια, οι
ενστάσεις, το ελεγκτικό συνέδριο).
Η απώλεια των φορολογικών κινήτρων του Ν. 3389/2005, άρα επιβαρύνσεις στο
χρηματοδοτικό σχήμα.
Η ένταξη στον Ν. 3299/2004 σαν ιδιωτική επένδυση, χωρίς τη διαδικασία του Ν.
3389/2005.
Η δυσκολία προσέγγισης των επενδυτών, εξαιτίας της έλλειψης κινήτρων που δίνει ο Ν.
3389/2005.
Το νομικό καθεστώς αυτής της προσέγγισης δεν έχει δοκιμαστεί σε ζητήματα
εκμετάλλευσης.
Η δυσκολία της κατανομής κινδύνων μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και ιδιώτη (22).

2.5

Η Συμβατική Διαδικασία (Φάση Β’)

22B

Η Συμβατική Διαδικασία (Φάση Β’), η οποία ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’, έχει
επιμέρους στάδια, τα οποία στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή προετοιμασία του ΚΤΕ, ώστε να
ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι επιλεχθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες και να κηρυχθεί ανάδοχος σε
μια ΣΔΙΤ.
2.5.1

Τα στάδια της Συμβατικής Διαδικασίας (Φάση Β’)

55B

Αναλυτικότερα τα επιμέρους Στάδια έχουν ως εξής :
Στάδιο 1: Η ωρίμανση του έργου και η κατάρτιση των τευχών του διαγωνισμού
 Η κατάρτιση των τευχών του διαγωνισμού (η διακήρυξη, η συγγραφή των υποχρεώσεων, η
τεχνική προσφορά, η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές, οι μελέτες, η ενδεικτική
πρόταση και το χρηματοοικονομικό μοντέλο, κ.λπ.), τα οποία θα βασιστούν στο
ακολουθούμενο νομικό πλαίσιο και θα καθορίσουν τις συνθήκες της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας για την κήρυξη του Αναδόχου.
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Στάδιο 2: Η υποστήριξη της διεξαγωγής του διαγωνισμού στο στάδιο της αξιολόγησης των
προσφορών
 Η τεχνική, η οικονομική, η νομική υποστήριξη για την αξιολόγηση των προσφορών κατά το
στάδιο των τυχόν ενστάσεων, κ.λπ. για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Η διαδικασία
αυτή θα υποστηρίξει το Διαγωνισμό και θα διευκολύνει την ταχύτητα περαίωσης της όλης
διαδικασίας, ώστε να επιταχυνθεί και η έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης.
Στάδιο 3: Η υποστήριξη της ανάδειξης του αναδόχου και της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης
 Η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάδειξης του αναδόχου.
 Η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τον
Ανάδοχο,
 Η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της κατάρτισης των Συμβάσεων
που απαιτούνται και έλεγχος της νομιμότητας αυτών.
Στάδιο 4
 Η παρακολούθηση της υλοποίησης με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν
συμφωνηθεί και τα αναγραφόμενα στη Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και την
Σύμβαση (22).

Σχήμα 2.3 Διαδικασία έγκρισης μιας πρότασης για ΣΔΙΤ
Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, 2006
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Η Επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα

23B

Οι γενικές αρχές για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα

56B

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 αιτιολογείται από αντικειμενικούς
λόγους. Στο περιεχόμενο της αρχής αυτής υπάγεται όχι μόνο ο καθορισμός των 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.
U

U

(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.
U

U

(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 Διαδικασιών 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.
U

U

(δ) Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης : σημαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
δεχθεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ελέγχους, καθώς 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.
U

U

(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:
U

U

οι σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες και η κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση της
οικονομικής επιβάρυνσης ή συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής,
οι ανάγκες των χρηστών για βελτιωμένες υπηρεσίες και
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.
U

U
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(ζ) Η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού: σημαίνει ότι
U

U

διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή Υποψηφίων που είναι ικανοί να
εκτελέσουν τα έργα ή να παράσχουν τις υπηρεσίες που επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή,
ο διαγωνισμός διεξάγεται με ίσους όρους και αντικειμενικά κριτήρια και
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 οικολογική ισορροπία και να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι προς χάρη των
επόμενων γενεών.
U

U

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 (16).
2.6.2

Οι διαδικασίες για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα

57B

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 Διαγωνισμός
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 Διαγωνισμός
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 Διάλογος
Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου είναι μια νέα διαδικασία που εισήχθη με την Οδηγία
18/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου 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 Διαλόγου,
περιγράφει στη σχετική Προκήρυξη ή στα Παραρτήματά της τις ανάγκες και απαιτήσεις της. Στη
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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 ακριβώς 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 Διαγωνισμού 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 επελέγησαν 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.
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον κρίνει ότι το κόστος συμμετοχής στη διαδικασία
του Ανταγωνιστικού Διαλόγου είναι υψηλό, να απονείμει βραβεία ή να καταβάλει μέρος του σχετικού
κόστους στους Προσφέροντες.
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση μπορεί να ακολουθείται κατόπιν δημοσίευσης της Προκήρυξης στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Μετά από Διαδικασία Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου ή Ανταγωνιστικού Διαλόγου 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 Διαλόγου.
(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 πνευματικής 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 αυτό να μην είναι εφικτή η ανάθεση
της Σύμβασης με επιλογή της καλύτερης Προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις
Διαδικασίες Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου.
(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 (16).
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2.6.3

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης

58B

Η ανάθεση των Συμβάσεων Σύμπραξης από το Δημόσιο 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 (16).

2.7

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

24B

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των έργων μέσω ΣΔΙΤ παίζουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται. Στις χώρες της Ε.Ε. έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η
συχνότητα χρήσης τους καθώς και οι τομείς των έργων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν διαφέρουν
αρκετά από χώρα σε χώρα. Τα βασικά αυτά εργαλεία είναι τα επενδυτικά μετοχικά κεφάλαια, οι
δημόσιες επιχορηγήσεις, διάφορα οικονομικά κίνητρα του δημοσίου (όπως η απόδοση των εθνικών
και των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω δανείων), οι εγγυήσεις κάποιου μέρους ή το σύνολο των
δανείων και των κινδύνων από το δημόσιο, η φορολογική πολιτική του δημοσίου (όπως τα ‘σκιώδη’
διόδια, τα οποία καταβάλει το κράτος και όχι ο χρήστης σύμφωνα με τους κυκλοφοριακούς φόρτους),
τα φορολογικά κίνητρα και η ευνοϊκή παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
Από αυτά χρησιμοποιούνται πιο συχνά οι δημόσιες επιχορηγήσεις, οι εγγυήσεις κάποιου μέρους ή το
σύνολο των δανείων και των κινδύνων από το δημόσιο, τα οικονομικά κίνητρα που παρέχει το
δημόσιο και τα επενδυτικά μετοχικά κεφάλαια. Η φορολογική πολιτική, τα φορολογικά κίνητρα και η
ευνοϊκή παροχή αγαθών και υπηρεσιών ακόμα δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά.
Στην Ελλάδα στα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν με τη μέθοδο
ΣΔΙΤ χρησιμοποιούνται κυρίως οι δημόσιες επιχορηγήσεις, οι εγγυήσεις των κινδύνων (ασφαλίσεις σε
μέρος των κινδύνων κατά τις περιόδους της μελέτης, της κατασκευής και της λειτουργίας), οι
εγγυήσεις μέρους ή του συνόλου των δανείων και οι φορολογικές απαλλαγές.
Στους Πίνακες 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η συχνότητα χρήσης τους, οι
φορείς υλοποίησής τους και τα έργα/προγράμματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη Γερμανία, την
Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ιρλανδία.
Είναι φανερό ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το μοναδικό σχεδόν εργαλείο που
χρησιμοποιείται είναι τα επενδυτικά μετοχικά κεφάλαια. Σε αντίθεση με αυτές τις δυο χώρες, στη
Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία χρησιμοποιείται όλο το εύρος των εργαλείων, ενώ στη Γαλλία
σχεδόν μόνο οι δημόσιες επιχορηγήσεις, τα οικονομικά κίνητρα που παρέχει το δημόσιο και τα
επενδυτικά μετοχικά κεφάλαια.
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(Επενδυτικά Κεφάλαια, Δημόσιες &
Ιδιωτικές Συνεργασίες κ.λπ.)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ
(απόδοση των Ευρωπαϊκών /
εθνικών κεφαλαίων μέσω των
δανείων)
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(π.χ. ‘σκιώδεις’ φόροι)

ΕΥΝΟΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(εγκαταστάσεις, εισφορές)

ΜΕΛΕΤΕΣ

-KfW
-DtA

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ DtA

-EPF
-CDP

-ΣΗΡΑΓΓΑ WARNOW

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

-CDP
-FROP
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΟΜΗ

ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΣΗΡΑΓΓΑ
ΓΕΝΟΒΑΣ

-ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
ΦΟΡΕΑΣ

-ATM

-PRUSST

-ΚΡΑΤΟΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

-ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΤΟ MESTRE

-ICO
-ΚΡΑΤΟΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

-ΤΟ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

-KfW
-ΔΗΜΟΙ
-ΧΩΡΕΣ

-ΣΗΡΑΓΓΑ WARNOW

-KfW
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

-ΤΟ 50% ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΟ KfW
(ΕΜΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-CDP

ΑΓΝΩΣΤΟ

-ΚΡΑΤΟΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

-ΤΟ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

-ΣΥΡΑΓΓΑ ΣΤΟ ΡΟΣΤΟΚ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

-ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΚΡΑΤΟΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

-ΤΟ ΤΡΑΜ ΣΤΗΝ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

-KASSEL
UNTERNEUSTADT

-ΔΗΜΟΙ

-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
-ΧΩΡΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(κατασκευή / αξιοποίηση κινδύνων)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΦΟΡΕΙΣ

-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
-ΧΩΡΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ /
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΙΤΑΛΙΑ

-ΔΗΜΟΙ

-ΔΗΜΟΙ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΓΝΩΣΤΟ

-ΔΗΜΟΙ

-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
(ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΝΤΥΣΕΛΤΟΡΦ)

-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΤΟ MESTRE

-ΔΗΜΟΙ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ NORD
ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ

-ΚΡΑΤΟΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

ΑΓΝΩΣΤΟ

-ΔΗΜΟΙ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΣΥΝΗΘΗΣ

Πίνακας 2.1 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΑΔΡΙΤΗΣ
-ΑΓΝΩΣΤΟ

-ΑΓΝΩΣΤΟ

ΣΥΧΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(Επενδυτικά Κεφάλαια, Δημόσιες &
Ιδιωτικές Συνεργασίες κ.λπ.)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ /
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

-ΟΛΕΣ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ CGFS
(CREDIT GUARANTEE
FINANCE SCHEME)

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(κατασκευή / αξιοποίηση κινδύνων)

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

-ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

-CDC
-Τράπεζες

-SEM

-ΚΡΑΤΟΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
-ΣΤΕΓΑΣΗ

-CDC
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
-ΔΗΜΟΙ

-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
-ΣΤΕΓΑΣΗ

- Sofaris
-BDPME

-ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ
-ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(π.χ. ‘σκιώδεις’ φόροι)

ΕΥΝΟΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(εγκαταστάσεις, εισφορές)

ΦΟΡΕΙΣ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ
(απόδοση των Ευρωπαϊκών /
εθνικών κεφαλαίων μέσω των
δανείων)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΓΑΛΛΙΑ

-ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ DBFO

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

-ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

-ΟΛΕΣ

-NDFA (NATIONAL
DEVELOPMENT
FINANCE AGENCY)

-ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

-ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

-ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
(Μ3 Clonee-Kells)

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΖΩΝΕΣ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ

ΑΓΝΩΣΤΟ

-ΔΗΜΟΣΙΟΙ
ΕΠΩΑΣΤΗΡΕΣ

-ΞΕΚΙΝΟΥΝ

-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΖΩΝΕΣ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΣΥΝΗΘΗΣ

Πίνακας 2.2 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στη Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία και την Ιρλανδία
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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-ΣΥΝΟΙΚΕΙΕΣ
ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ dvt (IDA,
Cork)

ΣΥΧΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων ο Δημόσιος Τομέας έχει την δυνατότητα να επηρεάσει οικονομικά έτσι ώστε να βελτιωθεί η χρήση των κεφαλαίων που
χρηματοδοτούν τις ΣΔΙΤ. Αυτό επιτυγχάνεται με την μόχλευση (leverage), μέσω της οποίας βελτιώνεται ο βαθμός χρήσης των κεφαλαίων και αυξάνεται η απόδοση
τους. Οι οικονομικοί μοχλοί πίεσης που συντελούν στη μόχλευση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ /
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ)

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

GARVEES / FFGA, SRF, SIB, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ‘ΚΡΥΦΑ’
ΟΜΟΛΟΓΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
(ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΡΙΣΚΟΥ)

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΕΡΗ, ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

SIB, TIFIA, ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Η ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ

SRF (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ), FROP, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΟΡΟ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
(ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΙΚΑΝΟ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ISPA, NDFA, ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ, ΜΕ
ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΩΝ, ISPA

Πίνακας 2.3 Οι οικονομικοί μοχλοί ‘πίεσης’ που διαθέτει ο Δημόσιος Τομέας
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αντίστοιχες οικονομικές δομές προσδιορίζονται διαφορετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται συνοπτικά.

ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(GRANT ANTICIPATION REVENUE VEHICLES (GARVEEs))
-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
(FULL FUNDING GRANT AGREEMENT (FFGA))
-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND
INNOVATION ACT (TIFIA))
-ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

- ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

-ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΦΟΡΟΥΣ
-ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΡΗΤΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ
-'ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ' ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
/ ΔΟΜΕΣ

-ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(STATE INFRASTRUCTURE BANK (SIB))
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
(STATE REVOLVING FUNDS (SRF))

-FROP (ΙΤΑΛΙΑ)
-INFRASTRUTTURE SPA (ΙΤΑΛΙΑ)
-ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Πίνακας 2.4 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αντίστοιχες δομές ΣΔΙΤ στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Στις ΗΠΑ, οι δημόσιες αρχές έχουν δημιουργήσει μια οικονομική ‘εργαλειοθήκη’ με στόχο τη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών των προγραμμάτων κυρίως
μέσω των εγγυήσεων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα οικονομικά εργαλεία και οι οικονομικές δομές, οι τομείς που εφαρμόστηκαν και τα οικονομικά μέσα
που χρησιμοποιήθηκαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΟΜΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(GRANT ANTICIPATION REVENUE VEHICLES
(GARVEEs))

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(ΔΡΟΜΟΙ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ, Η ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ FHA
(FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
(FULL FUNDING GRANT AGREEMENT (FFGA))

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND
INNOVATION ACT (TIFIA))
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ /
ΔΟΜΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΑ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
(STATE REVOLVING FUNDS
(SRF))

ΔΟΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(ΔΡΟΜΟΙ, ΓΕΦΥΡΕΣ,
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ,
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, Κ.ΛΠ.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΟΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(STATE INFRASTRUCTURE BANK (SIB))

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ GARVEEs
-ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ / ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ
-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
-Η ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ (ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΧΙΚΑ ΜΕΣΩ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Πίνακας 2.5 Συγκεκριμένοι στόχοι και εργαλεία στα προγράμματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας αυξήθηκαν πάνω από $50 δις η χρηματοδότηση των δημόσιων και πολιτειακών προγραμμάτων στις ΗΠΑ. Τα
κεφάλαια της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΣΔΙΤ στις ΗΠΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ /
ΔΟΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(GRANT ANTICIPATION REVENUE VEHICLES (GARVEEs))

$2.6 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION
ACT (TIFIA))

$3.5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ TIFIA ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2003

ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

$22 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟ 1997 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΕΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΑ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
(STATE
REVOLVING FUNDS (SRF))

ΔΟΜΕΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

$21 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ SRF
ΑΠΟ ΤΟ 1989

ΔΟΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (STATE INFRASTRUCTURE BANK
(SIB))

$4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ SIB ΜΕ 297 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΟΥΝΙΟ 2002

Πίνακας 2.6 Τα οικονομικά εργαλεία και τα αυξανόμενα ποσά στα προγράμματα της αμερικάνικης κυβέρνησης
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004

Στην Ευρώπη σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι δημόσιες αρχές πρόσφατα έχουν ξεκινήσει για να προωθήσουν τις κατάλληλες οικονομικές δομές και τα χρηματοδοτικά
εργαλεία στις ΣΔΙΤ. Αυτά τα εργαλεία και οι δομές παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω καθώς και οι τομείς που εφαρμόστηκαν.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ /
ΔΟΜΕΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

UK TREASURE
αναμορφώνεται στο PFI

Τα καθιερωμένα σχέδια PFI, των
οποίων το προφίλ του ρίσκου είναι
πασίγνωστο

Δημόσια μεγάλης διάρκειας δάνεια προσφέρονται στους ανάδοχους των
PFI υπό την προυπόθεση ότι η χρεωστική υπηρεσία και η κύρια εξόφληση
διασφαλίζονται από ιδιωτικούς παροχείς πιστώσεων (κατά κύριο λόγο από
εγγυήτριες εταιρείες)

FROP (Fondo Rotativo per le
Opere Publiche)
(Ιταλία - 2002)

Όλοι οι τύποι των δημόσιων έργων
(Ιταλία)

Κρατικό κεφάλαιο προσφέρει μακροπρόθεσμα δάνεια στους ανάδοχους
των προγραμμάτων τα οποία στην συνέχεια πρέπει να παρέχουν μια
ετήσια επιχορήγηση στο πρόγραμμα αυτό

Infrastrutture SpA, ISPA
(Ιταλία - 2002)

Όλοι οι τύποι των δημόσιων έργων
(Ιταλία)

Ο ιδιωτικός φορέας είναι σε πλήρη κυριότητα από την Cassa Depositi e
Prestiti που συγκεντρώνει τα χρήματα στις κύριες αγορές και στα
οικονομικά προγράμματα ΣΔΙΤ μέσω των μακροπρόθεσμων δανείων

National Development Finance
Agency
(Ιρλανδία - 2003)

Όλοι οι τύποι των δημόσιων έργων
(Ιρλανδία) επικεντρωμένο στις
δημόσιες μεταφορές και τους δρόμους

Ο δημόσιος φορέας αφιερωνεται (i) στο να συμβουλεύει πώς να δομηθεί
το δημόσιο ή ιδιωτικό οικονομικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ στην Ιρλανδία, (ii) σε
προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της δημιουργίας εταιρειών ειδικού
σκοπού

Πίνακας 2.7 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αντίστοιχες δομές στην Ευρώπη
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Για τους δημόσιους και ιδιωτικούς χορηγούς, είναι δυνατό να προσαρμοστούν τα όργανα της κεφαλαιαγοράς και άλλα καινοτόμα σχέδια των χρηματοδοτικών
προγραμμάτων. Τα οικονομικά εργαλεία αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΦΟΡΟΥΣ

-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΕΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ
ΡΕΥΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

‘ΚΡΥΦΑ ΟΜΟΛΟΓΑ’

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

‘ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ’ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

-ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
(ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ) ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
-ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΑΘΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Πίνακας 2.8 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από οικονομικά προγράμματα
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία έχουν ως στόχο να αυξήσουν τα χρηματοδοτικά κεφάλαια, βελτίωση των σχεδιαγραμμάτων των κινδύνων, μείωση των
οικονομικών δαπανών των προγραμμάτων και αντικαθιστούν τα σχέδια επιχορήγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι στόχοι των χρηματοδοτικών εργαλείων (3).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ





ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ



‘ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ’ΚΕ
ΦΑΛΑΙΑ



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΣΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

‘ΚΡΥΦΑ’
ΟΜΟΛΟΓΑ



ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΩΝ

NDFA (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

ISPA (ΙΤΑΛΙΑ)

FROP (ΙΤΑΛΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

SIB

SRF

ΟΜΟΛΟΓΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

TIFIA

GARVEES

ΑΥΞΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ /
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΡΟΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
-ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
-ΥΠΑΓΩΓΗ

ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΔΙΤ

ΣΤΟΧΟΙ






















Πίνακας 2.9 Στόχοι χρηματοδοτικών εργαλείων
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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3

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΔΙΤ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

8B

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η αγορά των ΣΔΙΤ, οι τομείς της και τα χαρακτηριστικά της διεθνώς
αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Ακόμα παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα
εφαρμογής μέσα από τα οποία βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα για την εξέλιξη των ΣΔΙΤ και
βοηθούν σημαντικά τη διεθνή εμπειρία.

3.1

Η Αγορά ΣΔΙΤ

25B

Η αγορά των ΣΔΙΤ αποτελείται από τρία τμήματα και ξεχωρίζουν με βάση την κλίμακα, τη φύση των
εμπλεκόμενων φορέων και τα χαρακτηριστικά τους. Τα τρία τμήματα των έργων και των υπηρεσιών
των ΣΔΙΤ είναι :
 Μεγάλου εθνικού και Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος δημόσια έργα υποδομής
 Έργα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
 Έργα αστικών μεταφορών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
Τομείς αγοράς ΣΔΙΤ

Κλίμακα

Εμπλεκόμενοι
φορείς

Μεγάλου εθνικού και
Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
δημόσια έργα υποδομής

Έργα τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης

Μεγάλα διεθνή/εθνικά
προγράμματα

Τοπικής ή περιφερειακής
κλίμακας προγραμμάτων

Δημόσιο: Ευρωπαϊκές
(ΕΕ, ΕΤΕ, κ.λπ.), εθνικές
(κυβέρνηση, υπουργείο, κ.λπ.)
και μερικές φορές
περιφερειακές αρχές
Ιδιωτικός τομέας: τράπεζες,
κεφάλαια ή βιομηχανικός
επιχειρήσεις (γενικά διεθνείς)

Κύριες περιοχές
επέμβασης

Δημόσιες υποδομές

Προσδιορισμένα
χαρακτηριστικά
και εξέλιξη

Παραδοσιακό πρότυπο:
παραχώρηση δημόσιων
υπηρεσιών, Ισχυρή ανάπτυξη
σε όλες τις χώρες των ΣΔΙΤ

Δυνατότητα
αγοράς για ΣΔΙΤ

Ισχυρή

Δημόσιο: τοπικές αρχές
(περιοχές, δήμοι, τοπικές
κοινότητες)
Ιδιωτικός τομέας:
οποιοσδήποτε τύπος
τραπεζών και βιομηχανικές
επιχειρήσεις
Αναδιαμόρφωση των
βιομηχανικών περιοχών,
Αστική διαμόρφωση,
Στήριξη νέων επιχειρήσεων,
NICTs
Σημαντικός ρόλος των
δημόσιων αρχών και των
οικονομικών επενδυτών,
Σημαντικός ρόλος των
δημόσιων/ιδιωτικών
συνεργασιών,
Λίγα παραδείγματα ΣΔΙΤ
Αδύναμη

Πίνακας 3.1 Τομείς αγοράς ΣΔΙΤ
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Έργα αστικών
μεταφορών και
διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας
μεταβάλλεται ανάλογα
των τομέα - γενικά
Δημόσιο: κανονικά
τοπικός αρχές, εκτός από
τα κυβερνητικά
προγράμματα
Ιδιωτικός τομέας:
οποιοσδήποτε τύπος
τραπεζών και
βιομηχανικές
επιχειρήσεις
Ακίνητη περιουσία,
Αστικές μεταφορές

Τάση προς την
ιδιωτικοποίηση
δημόσιες/ιδιωτικές
συνεργασίες (τοπικές
δημόσιες συγκοινωνίες),
Πρώτη εμπειρία των
μπορεί να βρεθεί στον
τομέα του real estate
Μέτρια/Ισχυρή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής αγοράς των ΣΔΙΤ πρέπει να οδηγηθεί βασισμένη κυρίως στα μεγάλα
εθνικά και ευρωπαϊκά έργα εξοπλισμού και υποδομής. Στον παρακάτω πίνακα εξετάζεται η σχέση
των τμημάτων της αγοράς των ΣΔΙΤ με τις κατηγορίες των έργων και των υπηρεσιών των ΣΔΙΤ (3).
Μεγάλου εθνικού και
Ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος δημόσια
έργα υποδομής

Έργα τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης

Υποδομές
μεταφοράς

Απροσδιόριστο

Υγεία

Απροσδιόριστο

Εκπαίδευση

Απροσδιόριστο

Δικαιοσύνη

Απροσδιόριστο

Οικονομική και
Αστική Ανάπτυξη

Απροσδιόριστο

Περιβάλλον

Απροσδιόριστο

Έργα αστικών
μεταφορών και
διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας

Απροσδιόριστο

Άμυνα

Απροσδιόριστο

Πίνακας 3.2 Η σχέση των τμημάτων της αγοράς των ΣΔΙΤ με τις κατηγορίες των έργων και των
υπηρεσιών των ΣΔΙΤ
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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3.2
3.2.1

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η Διεθνής Εμπειρία της Αγοράς των ΣΔΙΤ

26B

Η διεθνής εμπειρία

59B

Η διεθνή εμπειρία στην εφαρμογή των ΣΔΙΤ κρίνεται απαραίτητη για κάθε χώρα που προσπαθεί να
αναπτύξει αυτή τη μορφή συμβάσεων. Η πρώτη χώρα που ανέπτυξε τις ΣΔΙΤ και μέχρι αυτή την
στιγμή θεωρείται πρωτοπόρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο
καταγράφονται 700 έργα κεφαλαιακής αξίας τουλάχιστον £ 45 δις, ενώ συγχρόνως το Ηνωμένο
Βασίλειο εξάγει την εμπειρία του σε 80 χώρες. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο χώρες που έχουν
αναπτύξει δυναμικά τις ΣΔΙΤ είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.
Στην Ιρλανδία οι ΣΔΙΤ ξεκίνησαν να εφαρμόζονται το 1998 και σήμερα ο προϋπολογισμός των έργων
που γίνονται μέσω ΣΔΙΤ είναι € 5,5 δις. Όσον αφορά στην εκπαίδευση στην Ιρλανδία ο
προϋπολογισμός των έργων αυτών μεταξύ του 2006 ως το 2009 ανέρχονται σε € 550 εκ. Αντίστοιχα
στη Γερμανία το 2009 αναμένεται η ολοκλήρωση στην Υγεία και σε διοικητικά κτίρια
προϋπολογισμού ύψους € 6 δις. Άλλη μια χώρα που παρουσιάζει σημαντική δυναμική είναι η Ιταλία.
Στην Ιταλία πρόσφατα έχουν ολοκληρωθεί ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό € 5,4 δις, ενώ έχουν
δρομολογηθεί άλλες με προϋπολογισμό € 18,3 δις από τα οποία τα € 13,4 δις αφορούν τις μεταφορές
(23).
3.2.2

Οι ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο

60B

Οι ΣΔΙΤ έχουν εξελιχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) περισσότερο από οποιαδήποτε χώρα στον
κόσμο. Αφορούν σε νέες εγκαταστάσεις – υποδομές σε σχολεία, νοσοκομεία, σωφρονιστικά
ιδρύματα, δρόμους κτλ. Απέδωσαν ουσιώδη οφέλη, αν και οι ίδιοι άνθρωποι που χάραξαν την
στρατηγική που ακολούθησε το Η.Β. συνεχίζουν να μαθαίνουν και να επενδύουν συνεχώς για το πως
τα ΣΔΙΤ μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά.
Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά το Η.Β., από το Νοέμβριο του 2002, 617 έργα υπογράφτηκαν να
γίνουν με την μορφή PFI με μια συνολική κεφαλαιακή αξία £56 δις. Αυτό το νούμερο διπλασιάστηκε
κατά το 2003 με την υπογραφή συμβολαίου αξίας £28 δις για το μετρό του Λονδίνου. Από την ημέρα
έναρξής της η πρωτοβουλία ιδιωτικής χρηματοδότησης (PFI):
 Έχει φέρει σε πέρας πάνω από 650 έργα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στα οποία
περιλαμβάνονται 45 νοσοκομεία και πάνω από 200 σχολεία.
 Εκτελεί αυτή τη στιγμή 400 έργα.
 Έχει προϋπολογισμό 48 δισεκατομμύρια στερλίνες (60 δις €).
 Έχει ένα πρόγραμμα υπό συνεχή κατάρτιση και υλοποίηση και έχει αρχίσει την εξαγωγή
τεχνογνωσίας μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες-μέλη της Ε.Ε.
 Το ετήσιο κεφάλαιό της ισοδυναμεί με 12% περίπου του εθνικού προϋπολογισμού.

52

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Σχήμα 3.1 Αγορά ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004

Το PFI στο Η.Β. χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα κλάδων:
 Ύδρευση – Διαχείριση Όμβριων Αποβλήτων: Η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και η
τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε ανανέωσε σε μεγάλο βαθμό το υδρευτικό δίκτυο της χώρας. Το
PFI παρέχει χρηματοδότηση για μακροχρόνιες επενδύσεις και επιτρέπει τον εκσυγχρονισμό των
ήδη υπαρχόντων υποδομών, με την ίδια επιτυχία που παρέχει χρηματοδότηση για την κατασκευή
και λειτουργία νέων υποδομών ύδρευσης και συγκομιδής απόβλητων σε ένα πλαίσιο
παραχώρησης. Έργα που ολοκληρώθηκαν στο Η.Β. στη διάρκεια των τελευταίων ετών με την
μορφή PFI συμπεριλαμβάνουν το Inverness Main Drainage / Fort William Sewerage Plant (£ 5 εκ)
 Οδικό Δίκτυο: Το υπάρχον οδικό δίκτυο δεν ανταποκρίνεται πλέον στον αυξανόμενο αριθμό των
απαιτητικών χρηστών και μέχρι τώρα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης με τις
συντηρήσεις και τις μελλοντικές επεκτάσεις αυτών. Οι ιδιωτικές εταιρείες ενθαρρύνονται πλέον
να κατασκευάσουν, να χρηματοδοτήσουν, να λειτουργήσουν καινούργιους ή τους ήδη υπάρχοντες
οδικούς άξονες με τη μορφή παραχωρήσεων, πάντα υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης.
Πρόσφατα PFI σχήματα περιλαμβάνουν τον Μ40 (ένα έργο βασισμένο στο μοντέλο DBFO
προϋπολογισμό £65 εκ) και τον Μ1/Α1 έργο προϋπολογισμό £214 εκ.
 Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Μετρό: Το PFI κατασκευάζει καινούργια Τραμ και Μετρό για την
πλειονότητα των μεγάλων πόλεων του Η.Β. με μερικά ήδη να ολοκληρώνονται και άλλα να
βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Το Croydon Tramlink (£ 205 εκ) και το Μετρό στην Κεντρική
Αγγλία (Middlands) παραδόθηκαν στο κοινό με μεγάλη επιτυχία.
 Υγεία: Εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και δημόσιες αρχές συνεργάζονται στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ,
όπου μέσω των συμβάσεων παραχώρησης οι κοινοπραξίες του ιδιωτικού τομέα σχεδιάζουν,
κατασκευάζουν η ανακατασκευάζουν, χρηματοδοτούν και συντηρούν νοσοκομεία. Οι πληρωμές
δεν γίνονται από τον τελικό χρήστη της υποδομής (π.χ. ασθενή), αλλά από την κυβέρνηση. Ο
ιδιωτικός τομέας οφείλει να παρέχει μη κλινικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες καθαρισμού, σίτισης,
ασφάλειας κ.λπ. Όμως η τωρινή κυβέρνηση ενθαρρύνει τους ιδιώτες να αποκτήσουν
σημαντικότερο ρόλο στον τομέα της υγείας και εξετάζονται τρόποι με τους οποίους βάσει ενός
σχήματος ΣΔΙΤ θα μπορούν να προσφέρουν και κλινικές υπηρεσίες. Παραδείγματα νοσοκομείων
που έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του PFI προγράμματος συμπεριλαμβάνουν το Carlisle
Cumberland Infirmary (£ 67 εκ) και το Greenwich Queen Elizabeth (£ 115 εκ).
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 Παιδεία: Και στον τομέα αυτό ιδιωτικές εταιρείες σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, χρηματοδοτούν
και συντηρούν σχολεία και κολέγια. Αν, όπως και στον τομέα της υγείας, οι ιδιώτες παρέχουν
λειτουργικές υπηρεσίες (καθαρισμό κτιρίων, ασφάλεια κ.λπ.) η κυβέρνηση διερευνά κατά πόσο
και με ποιο τρόπο μπορούν οι ιδιώτες να εμπλακούν περισσότερο π.χ. να παρέχουν υπηρεσίες
management για καθηγητές και δασκάλους.
 ΙΤ: Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρχαν αρκετά μεγάλα ΙΤ έργα τα οποία
υλοποιήθηκαν με την μορφή PFI. Όμως σημαντικό μέρος αυτών είτε δεν είχε τα επιθυμητά
αποτελέσματα αναφορικά με την απόδοση ή ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό του
έργου. Ο κλάδος ΙΤ απέδειξε ότι είναι δύσκολος κλάδος για το PFI για διάφορους λόγους, όμως η
ανάμειξη των ιδιωτών στο πλαίσιο μιας PFI παραχώρησης είναι αναγκαία αν και μόνο αν οι
εκάστοτε κυβερνήσεις θέλουν να χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία σε hardware και
software. Το Dudley Information Technology, σχήμα για 104 σχολεία, προϋπολογισμού £30 εκ
και το Logistics Information Services Agency για το Υπουργείο Άμυνας, προϋπολογισμού £30 εκ,
αποτελούν τα πιο πρόσφατα έργα που έγιναν στο πλαίσιο του PFI.
 Κυβερνητικά Κτήρια: Το PFI έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναπαλαίωση, τον εκσυγχρονισμό και
τη συντήρηση κυβερνητικών κτιρίων και γραφείων. Κοινοπραξίες ιδιωτικών εταιριών, μέσω του
σχήματος χρηματοδότησης PFI, παρείχαν στους δημόσιους υπαλλήλους ένα πιο ποιοτικό
περιβάλλον εργασίας και αυτό έγινε μακροπρόθεσμα, αφού μέσω του συμβολαίου η συντήρηση
επιβάρυνε τον ιδιώτη (HM Treasury Office in Whitehall, προϋπολογισμού £175 εκ).
 Άμυνα: Το PFI έχει παίξει κεντρικό ρόλο στον αμυντικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας
συνεργάσθηκε άψογα με το Υπουργείο Άμυνας του Η.Β. και παραδόθηκαν έργα όπως το Defence
Helicopter Flying School (£118 εκ) και το Defence Fixed Telecommunication Service (£70 εκ).
 Σωφρονιστικά Ιδρύματα: Ο ιδιωτικός τομέας έκανε και εδώ αισθητή την παρουσία του με τον
σχεδιασμό, την κατασκευή, χρηματοδότηση και τη λειτουργία παλιών και νέων φυλακών. Το
πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν αυτές οι παραχωρήσεις είχε μεγάλη επιτυχία και πολλές χώρες το
χρησιμοποίησαν αυτούσιο. Η φυλακή Agecroft (Forest Bank) και η Parc Bridgend είναι
χαρακτηριστικά παραδείγματα με προϋπολογισμός £39 εκ και £88 εκ αντίστοιχα.
 Διαχείριση Στερεών αποβλήτων και μετατροπή αυτών σε ενέργεια (Waste – to – Energy): Οι
τοπικές αρχές έχουν επιτυχώς δημιουργήσει PFI σχήματα για ανακύκλωση αποβλήτων και
μετατροπή αυτών σε ενέργεια για τοπικές αγορές. Παραδείγματα αποτελούν το Handford Waste –
to –Energy Plant και to Wolverhampton Waste – to Energy Plant, προϋπολογισμού 43 και 27
εκατομμυρίων λιρών αντίστοιχα.
Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και κυρίως στη Σουηδία, στη Δανία
και στην Ιρλανδία. Η τελευταία μάλιστα συνεργάζεται στενά με το Η.Β. στην προσπάθειά της να
αναπτύξει τεχνογνωσία και να προσαρμόσει τα δεδομένα στην αγορά της. Θα πρέπει επίσης να
αναφερθεί ότι ο ανωτέρω θεσμός δεν έχει εξελιχθεί χωρίς προβλήματα, τα κυριότερα εκ των οποίων
εστιάζονται στο μεγάλο τελικό κόστος των έργων αυτών και στο ότι το δημόσιο δεν έχει την
απαιτούμενη ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση αυτών των συμβάσεων. Τελευταία έχει αρχίσει να
διαμορφώνεται μια τάση στην Ε.Ε., σε ότι αφορά την αυξημένη σχετικά συμμετοχή του δημόσιου
τομέα σε έργα που χαρακτηρίζονται από αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον και ειδικά αυτά που
σχετίζονται με το περιβάλλον (4).
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Οι ΣΔΙΤ στην Ελλάδα

27B

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες που εμφανίζονται οι ΣΔΙΤ, αναπτύσσονται κυρίως
εξαιτίας της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα έργα στην
περιφέρεια που δεν έχουν ενταχθεί στα κοινοτικά προγράμματα να μην μπορούν να υλοποιηθούν μιας
και η διαθεσιμότητα των πόρων του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων είναι πολύ μικρή.
Μέχρι σήμερα τα έργα που έχουν εγκριθεί αφορούν κυρίως κοινωνικής παροχής και ο ρόλος του
Ιδιωτικού τομέα εξαντλείται στην κατασκευή και στην συντήρηση. Ο στόχος της ελληνικής
κυβέρνησης για την μελλοντική εξέλιξη των ΣΔΙΤ είναι να στραφούν δυναμικά στα ανταποδοτικά
έργα θα συμπεριλάβουν και εμπορικές χρήσεις, με τον κίνδυνο της ζήτησης να μεταφέρεται στον
Ιδιωτικό τομέα.Σημαντικός είναι ο ρόλος των κατασκευαστικών εταιρειών και των τραπεζών. Οι
κατασκευαστικές εταιρείες που εμφανίζουν μια σημαντική δυναμική όσον αφορά τις ΣΔΙΤ στην
Ελλάδα είναι η γερμανική Hochtief, η J&P Άβαξ, η Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ, η Έδραση Ψαλίδας
και η ΓΕΚ. Εκτιμάται ότι το περιθώριο κέρδους για τις κατασκευαστικές εταιρείες είναι μεταξύ 12%
με 14% επενδυμένων κεφαλαίων. Όσον αφορά τις τράπεζες το περιθώριο κέρδους από τα
επιχειρηματικά δάνεια κυμαίνεται μεταξύ 2,5% με 4,5 %. Όμως, ο ρόλος των τραπεζών δεν
εξαντλείται μόνο στα επιχειρηματικά δάνεια αλλά συμμετέχουν και στις κοινοπραξίες που
σχηματίζονται με άλλες εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Αγροτικής
Τράπεζας που συμμετέχει σε κοινοπραξία για τον διαγωνισμό του διεθνούς συνεδριακού κέντρου
στην Αθήνα. Ακόμη οι τράπεζες συμμετέχουν σε μια ΣΔΙΤ έχοντας και τον ρόλο του
χρηματοοικονομικού συμβούλου τόσο του Δημοσίου όσο και των εμπλεκόμενων ιδιωτών. Τον ρόλο
αυτό παίζουν ήδη η Εθνική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα, η Τράπεζα Alpha, η Eurobank μέσω της
εταιρείας EFG Telesis Finance, η Τράπεζα Αττικής, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας και η γερμανική
Bayerische Hypo (23).
3.3.1

Οι βασικές μορφές ΣΔΙΤ στην Ελλάδα
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Στην Ελλάδα η μορφή της ζήτησης έργων τύπου ΣΔΙΤ έχει δυο βασικές μορφές:
 Ανταποδοτικά έργα, τα οποία αφορούν την κατασκευή εξαρχής ή την ολοκλήρωση ή τη
διαχείριση βασικών υποδομών με έμφαση στην περιφέρεια (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί
καθαρισμοί, αναπλάσεις αστικών συγκροτημάτων, κ.λπ.). Τα έργα αυτά παρουσιάζουν αυξημένη
ζήτηση υλοποίησης, ωστόσο υπάρχει και μια σειρά παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά
σε αυτό, όπως η έλλειψη ώριμων μελετών, διάφορα άλλα προβλήματα πολεοδομικής φύσης, η μη
ύπαρξης δυνατότητας εκχώρησης των εσόδων σε ιδιώτες, η κρίσιμη παράμετρος της κοινωνικής
αποδοχής και η πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει με το καθεστώς της εκλογής των τοπικών
δημάρχων.
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Σχήμα 3.2 Οι ροές των ανταποδοτικών έργων
Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, 2006

 Έργα προστιθέμενης αξίας ή μη ανταποδοτικά έργα, τα οποία αφορούν σε μεγάλο βαθμό στην
εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς
και επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν στο περιβάλλον και τη διαχείρισή του. Τα έργα
αυτά παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προαναφερόμενα, ωστόσο και σε αυτή
την περίπτωση υπάρχει μια σειρά παραμέτρων που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως ο αρχικός
σχεδιασμός και η ωριμότητα υλοποίησης ΣΔΙΤ τέτοιας μορφής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
προς εκμετάλλευση ακινήτων, η κοινωνική αποδοχή έργων ΣΔΙΤ με διάρκεια 25 – 30 ετών, η
συμμετοχή των ΟΤΑ στους νέους φορείς που θα δημιουργηθούν και αφορά στη συμμετοχή του
ελληνικού δημοσίου (είναι γνωστό το ότι οι δημοτικές και οι διαδημοτικές επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά χρηματοδοτικά προβλήματα και η μορφή της δομής και της
οργάνωσής τους είναι σε πολλές περιπτώσεις προβληματική).

Σχήμα 3.3 Οι ροές των έργων προστιθέμενης αξίας
Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, 2006
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Η εγχώρια αγορά ΣΔΙΤ βρίσκεται σε κινητικότητα εδώ και μια διετία, ωστόσο η ολοκλήρωση του
θεσμικού πλαισίου στο τέλος του 2005 δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα στο χώρο τόσο
του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα. Βασικός μοχλός στην κινητικότητα των ΣΔΙΤ αποτελούν
οι ΟΤΑ, εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 και την ευελιξία τους, αλλά και ο
Δημόσιος Τομέας, σε έργα μεγάλου μεγέθους (ΟΣΚ για σχολεία, κ.λπ.) και μέχρι στιγμής μη
ανταποδοτικά.
Έχουν ήδη εκδοθεί 87 αποφάσεις υπαγωγής έργων ΣΔΙΤ για ΟΤΑ στην Περιφέρεια και βρίσκονται σε
εξέλιξη διαδικασίες διενέργειας Ανοιχτών Διαγωνισμών πρόσληψης Συμβούλων Υποστήριξης. Η
χρηματοδότηση των Συμβούλων προέρχεται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (παράγραφος 2.3, του
άρθρου 10, του Ν. 3274/2004 και αποφάσεις ένταξης της Επιτροπής, του άρθρου 9, του Ν.
3274/2004).
Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης των Συμβούλων ανέρχεται σε 8,5 εκ. ευρώ και οι ενδεικτικοί
προϋπολογισμοί των έργων αυτών, καθ’ υπολογισμό, ανέρχονται σε 380,0 εκ ευρώ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων αυτών είναι κάτω των 6,2 εκ. ευρώ, ενώ εκκρεμούν αρκετές
αιτήσεις υπαγωγής έργων ΣΔΙΤ στο «ΘΗΣΕΑ». Στα μεγέθη αυτά προφανώς και δεν έχουν
υπολογιστεί τα έργα ΣΔΙΤ τα οποία σχεδιάζει η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟ και ο λοιπός
Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, τα οποία ωστόσο είναι υψηλού προϋπολογισμού (π.χ. η
Προγραμματική Συμφωνία με ΟΣΚ για μεγάλο αριθμό Σχολικών Κτιρίων ανέρχεται σε 150,0 εκ ευρώ
αλλά μάλλον αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τα έργα του ΘΗΣΕΑ, νοσοκομεία,
φυλακές, κ.λπ.) (6).
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έργων
Αποπληρωμή
επένδυσης
Ιδιώτη
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Ανταποδοτικά έργα

Έργα προστιθέμενης αξίας

Η αποπληρωμή της επένδυσης γίνεται με
χρέωση των τελικών χρηστών
(αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια,
περιβαλλοντικά έργα, κλπ)

Η αποπληρωμή της επένδυσης
δεν μπορεί να γίνει με χρέωση
των τελικών χρηστών (σχολεία,
νοσοκομεία, δημόσια κτίρια κλπ)

Οι τελικοί χρήστες καταβάλλουν τέλη

Το Δημόσιο καταβάλει
περιοδικές πληρωμές
διαθεσιμότητας
Χαμηλότερος κίνδυνος
Τα έσοδα δεν επηρεάζονται
από τη ζήτηση, αλλά από τη
διαθεσιμότητα του έργου

Υψηλότερος κίνδυνος
Επενδυτικός
Κίνδυνος

Κίνδυνος ζήτησης και διακύμανσης
εσόδων
Υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου,
ανάλογες των κινδύνων που
αναλαμβάνονται

Έσοδα λειτουργίας βάσει
τήρησης προδιαγραφών
απόδοσης (χαμηλή ποιότητα
υποδομών ή υπηρεσιών
οδηγεί σε χαμηλές πληρωμές
και αντιστρόφως)
Χαμηλότερες αποδόσεις
κεφαλαίου ανάλογες των
μικρότερων κινδύνων που
αναλαμβάνονται

Υπολογισμός
των εσόδων

Χρηματοδοτική
υποστήριξη
Δημοσίου

 Βασίζεται στο συνολικό κόστος του
έργου και προσδιορίζεται στη
σύμβαση
 Το ύψος των τελών μπορεί να
κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες,
εντός ορίων που προβλέπονται στη
σύμβαση

 Βασίζεται στο συνολικό
κόστος της επένδυσης
 Η επένδυση αποπληρώνεται
με τμηματικές πληρωμές
μετά την έναρξη της
λειτουργίας του έργου

 Ενδεχόμενη επιχορήγηση κατά τη
διάρκεια κατασκευής

 Αποπληρωμή του έργου απ’
ευθείας από το δημόσιο

 Ενδεχόμενη εγγύηση ελάχιστων
εσόδων

 Εμπορικές ή άλλες χρήσεις
δύναται να μειώσουν την
χρηματοδοτική συμβολή του
Δημοσίου

Πίνακας 3.3 Η σύγκριση των ανταποδοτικών και των μη ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ
Πηγή: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, 2006
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Ο θεματικός διαχωρισμός των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα

62B

Παρακάτω παρατίθεται ο θεματικός διαχωρισμός των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, με βάση την δομή
και τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς:
 Απορρίμματα: Ο τομέας αυτός θεωρείται τομέας αιχμής, με κομβικό σημείο την εγκατάλειψη των
ΧΥΤΑ (μη χρηματοδότηση από Ταμείο Συνοχής) και την κατεύθυνση προς τους ΧΥΤΥ.
Εκτιμάται ότι στα προσεχή χρόνια θα έχουν εφαρμογή μέθοδοι και τεχνολογίες διαχείρισης, όπως
η κομποστοποίηση, αναερόβια ζύμωση με παραγωγή ενέργειας, καύση, πυρόλυση και
αεριοποίηση. Ζήτημα σοβαρό και προς διερεύνηση, αποτελεί η δυνατότητα υλοποίησης σχετικών
πρωτοβουλιών από μεμονωμένους ΟΤΑ (τεχνική και οικονομική μελέτη), δεδομένων των
προβλημάτων που παρατηρούνται στον τομέα αυτό στο σύνολο, σχεδόν, της χώρας. Το
αντικείμενο του τομέα αυτού αφορά μηχανική και βιολογική επεξεργασία των Μικτών Οικιακών
Απορριμμάτων (SRF: βιολογική επεξεργασία - διαχωρισμός απορριμμάτων και χρήση του
παραγόμενου σταθεροποιημένου υλικού, σαν υλικό επικάλυψης σε ΧΥΤΑ ή σαν
εδαφοβελτιωτικό ή σαν καύσιμο υλικό, ή σαν στέρεο καύσιμο σε τσιμεντάδικα, κ.λπ. και RDF :
βιολογική και μηχανική επεξεργασία παραγωγής στέρεου καυσίμου για παραγωγή ενέργειας ή
εναλλακτικά σαν στέρεο καύσιμο σε τσιμεντάδικα), διαχείριση και ξήρανση λυματολάσπης,
βιομάζα και γενικότερα κάθε άλλο έργο ή υπηρεσία που μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την
κατηγορία. Βασικό ζητούμενο η ένταξη του στο Ν. 3299/2004, μέσω του οποίου θα υπάρξει
επιχορήγηση κατηγοριών επενδύσεων και επιλέξιμων δαπανών, ωστόσο στην περίπτωση έργου
ΣΔΙΤ με ένταξη στον Ν. 3389/2005 η χρηματοδότησή του δεν συνδέεται με το Ν. 3299/2004.
Έργα που ολοκληρώθηκαν με τη μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Ρεθύμνου, Ν. Ηρακλείου, Ν.
Λασιθίου με ανάκτηση πρώτων υλών και παραγωγή προϊόντων και ενέργειας, Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), Δήμος Σταγίρων –
Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής
 Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικοί: Αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής (εφόσον
απαιτείται και δεν έχει ενταχθεί σαν Συμβατικό Δημόσιο Έργο), τη συντήρηση και τη λειτουργία
των ανωτέρω βασικών υποδομών. Θα μπορούσε να αφορά και σε επιμέρους δίκτυα ύδρευσης,
δίκτυα αποχέτευσης, βιολογικούς καθαρισμούς, μονάδες αφαλάτωσης και γενικότερα σε κάθε
έργο ή υπηρεσία η οποία μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία. Ο τομέας αυτός φαίνεται να
είναι υψηλής ζήτησης στην περιφέρεια, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα ένταξης σε αρκετές
περιπτώσεις εξαιτίας έλλειψης πόρων και μέσω των διατάξεων του Ν. 3389/2005 και ειδικότερα
των ειδικών ρυθμίσεων και αποφάσεων της ΔΕΣΔΙΤ, ο επενδυτής θα έχει την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου για θέματα συγχρηματοδότησης και καθορισμού τελών στους χρήστες.
Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το ότι ο βαθμός ωριμότητας των έργων αυτών είναι αρκετά
υψηλός, δεδομένης της ύπαρξης μελετών από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και κατά συνέπεια της
αρκετά σοβαρής προσέγγισης του κόστους κατασκευής. Έργο που ολοκληρώθηκε με την μορφή
ΣΔΙΤ είναι:
Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και Λειτουργία
του Συστήματος, Δ. Ραφήνας - Ν. Αττικής
 Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια: Αφορά εναλλακτικά στην αποπεράτωση, ανακαίνιση και
λειτουργία νοσοκομείων στο σύνολο της χώρας και αντίστοιχα κέντρα υγείας, γηροκομεία, ειδικές
μονάδες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, συναφή πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλο έργο ή
υπηρεσία που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Θεωρείται τομέας αιχμής, με αρκετά
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προβλήματα ωστόσο σε ζητήματα κοινωνικής αποδοχής και σύνθετων διαδικασιών για την
ωρίμανση και υλοποίησή τους.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει για :
Νοσοκομεία, για τα οποία οι εργασίες έχουν διακοπεί. Αφορά στην ολοκλήρωση της
κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση του κτιριακού και μηχανικού εξοπλισμού
καθώς και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και της εξυπηρέτησης (εστίαση, καθαριότητα,
ασφάλεια, κ.λπ.).
Κέντρα Υγείας, για την ανάληψη της συντήρησης και λειτουργίας των κτιριακών
εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, της καθαριότητας και των υπηρεσιών υποστήριξης.
Γηροκομεία, για επεκτάσεις, ανακαινίσεις, συντηρήσεις, καθαριότητα, ξενοδοχειακή
εξυπηρέτηση, καθώς και τα αντικείμενα της εστίασης – ασφάλειας.
Εξειδικευμένες Μονάδες Ιατρικών Υπηρεσιών - Στέγασης, που αφορούν σε εργασίες
μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης εξειδικευμένων μονάδων,
αρμοδιότητας Υπουργείων (Υγείας, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, κ.λπ.). Αφορούν
κυρίως σε κέντρα αποκατάστασης τραυματιών και ηλικιωμένων ατόμων με χρόνιες
παθήσεις, στέγαση αξιωματικών και υπαξιωματικών του Στρατού και των Σωμάτων
Ασφαλείας, κέντρα θερινών διακοπών διάφορων επαγγελματικών ή ασφαλιστικών
κατηγοριών εργαζομένων, κ.λπ.
 Ενέργεια: Ο τομέας αυτός βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη, κύρια σε ότι αφορά στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, αφού βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές επενδύσεις και σημαντική διείσδυση
κεφαλαίων και επιχειρήσεων από το εσωτερικό και τις διεθνείς αγορές. Αφορά σε αιολικά πάρκα,
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, φωτοβολταϊκά, επεξεργασία μικτών
οικιακών απορριμμάτων (καύση SRF ή RDF), επεξεργασία βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων
από βιομάζα και γενικά κάθε άλλη εναλλακτική πηγή ή ήπια μορφή παραγωγής ενέργειας. Έργα
που ολοκληρώθηκαν με τη μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Διαδημοτική - Συνεργασία με ιδιώτη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση
αιολικού δυναμικού, Δ. Καρδάμυλων – Αμανής Ν. Χίου
Υδροαιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Δ. Ερεσού – Ν. Λέσβου
Αξιοποίηση πόρων και μικρού υδροηλεκτρικού έργου, Κ. Ανάβρας
Κατασκευή Υδροηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας στα ΔΔ Ρητίνης και Βρύας,
Δ. Πιερίων - Ν. Πιερίας
Ολοκληρωμένο σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αντλησιοταμίεση για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στη Νήσο Ίο, Δ. Ιητών – Ν. Κυκλάδων
Ολοκλήρωση Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης, Δ. Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας
 Ανακύκλωση: Ο τομέας αφορά σε επενδύσεις ανακύκλωσης σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων
επιβαρυντικών για το περιβάλλον και δεδομένης της κατεύθυνσης που έχει δοθεί σε κοινοτικό
επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανακύκλωση αυτοκινήτων, δηλαδή η
αποσυναρμολόγηση, ο διαχωρισμός των υλικών, η χύτευση των διαχωριζόμενων υλικών και
πλήθος άλλων συναφών δραστηριοτήτων (για παράδειγμα χρήση των ελαστικών για πρόσμιξη σε
ασφαλτοτάπητες, για ηχομονωτικές – θερμομονωτικές κατασκευές, κ.λπ.).
 Θαλάσσιες Υποδομές: Αφορά σε τουριστικούς λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, μονάδες επισκευής
και διαχείμασης σκαφών αναψυχής, χερσαίες βασικές υποδομές, αξιοποίηση ακτών και των
υποδομών τους και γενικότερα κάθε έργο ή υπηρεσία που έχει σχέση με τη θάλασσα και τον
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αιγιαλό. Ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις θαλάσσιες υποδομές φαίνεται ότι βρίσκεται
σε καθεστώς αναθεώρησης, δεδομένο το οποίο δίνει και τη μορφή της ζήτησης αυτών των
υπηρεσιών. Έργα που ολοκληρώθηκαν με τη μορφή ΣΔΙΤ είναι:

Κατασκευή Μαρίνας Τουριστικών και Ιστιοπλοϊκών Σκαφών, Δήμος Αιγίου - Ν. Αχαΐας
Μετατροπή του αλιευτικού καταφυγίου «Καλαμάκια» του Δήμου Αλοννήσου σε
καταφύγιο τουριστικών σκαφών, Δ. Αλοννήσου
Δημιουργία Μαρίνας Αναψυχής στην Παραλιακή Ζώνη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμος
Θεσσαλονίκης
Κατασκευή Μαρίνας στα Καμένα Βούρλα, Δ. Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας
 Αστικές Αναπλάσεις: Αφορά σε αναπλάσεις αστικών κέντρων, πλατειών, πεζόδρομων, πάρκων
αναψυχής και γενικότερα κάθε άλλης εγκατάστασης η οποία θα μπορούσε να έχει
ανταποδοτικότητα και η διαχείριση – συντήρησή της δημιουργεί κόστος στο Δημόσιο το οποίο
δεν μπορεί να αναλάβει. Έργα που ολοκληρώθηκαν με τη μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου παλαιών δημοτικών σφαγείων & Πάρκου Ενόπλων
Δυνάμεων, Δ. Ταύρου Ν. Αττικής
Ανάδειξη - Αξιοποίηση χώρου πρώην εργοστασίου σταφίδας και δημιουργία
Πολιτιστικού Πολυκέντρου - Κατασκευή Ενυδρείου, Δ. Σικυωνίων Ν. Κορινθίας
Αξιοποίηση Ενετικού Κάστρου & Ανάπλαση Παραλίας Αχιλλείου, Δ. Πτελεού
Τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση κάστρου Δ.Δ. Άσου και αξιοποίηση παλαιού
κτιρίου Δ.Δ. Φισκάρδου & Αξιοποίηση σχολικής περιουσίας (Δ.Δ. Άσου, Φισκάρδου,
Τσελεντάτων, Κοθρέα) και τουριστικού περιπτέρου Δ.Δ. Φισκάρδου Δ. Ερισού, Δ.
Ερισού Ν. Κεφαλληνίας
 Πολιτισμός – Ανάδειξη Ιστορικής Κληρονομιάς: Αφορά στη θεματική προσέγγιση έργων, όπως
Λυρική Σκηνή, Μουσεία, Κέντρα Γνώσης – Ενημέρωσης, Παραδοσιακές Γειτονιές και στη
γενίκευσή τους στα Θεματικά Πάρκα με έμφαση στη Χωροταξία – Πολεοδόμηση και Αειφόρο
Ανάπτυξη εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο (ΟΤΑ, Οργανισμοί, κ.λπ.). Στην πλήρη εφαρμογή
και σε όρους βιώσιμης ανάπτυξης συνδυάζεται και με την κατασκευή οικιών, κύρια
δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας. Έργο που ολοκληρώθηκε με τη μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Συνεδριακό κέντρο Δήμου Καλλιθέας Ρόδου "Πλανητάριο" & Θεματικό πάρκο: "Τα 7
θαύματα του κόσμου", Δ. Καλλιθέας Ρόδου
 Κατασκευή Χώρων για Στάθμευση Οχημάτων: Αφορά στην ανέγερση Σταθμών, Υπέργειων ή
Υπόγειων για τη στάθμευση οχημάτων, σε περιοχές με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και
περιλαμβάνουν και κάθε άλλη συμπληρωματική επένδυση (εμπορικοί χώροι ή χώροι αναψυχής,
κλπ) στο ακίνητο, ανάλογα με τη μορφή του και τους εκάστοτε όρους δόμησης. Η μέτρηση της
ανταποδοτικότητας σε συνδυασμό με τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που υπάρχουν για κάθε
συναφή εγκατάσταση, καθορίζουν την εμπλοκή του Δημόσιου Τομέα και ειδικότερα τη
χρηματοδότηση τμήματος της επένδυσης για ένα χώρο στάθμευσης οχημάτων. Έργα που
ολοκληρώθηκαν με την μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας για τη σύμπραξη του Δήμου Κορινθίων με
ιδιώτη για την κατασκευή κλειστού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, Δ. Κορινθίων
Κατασκευή υπόγειου Δημοτικού παρκινγκ στη Ν. Μηχανιώνα, Δ. Μηχανιώνας Ν.
Θεσσαλονίκης
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Ανέγερση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης και συναφών έργων στην πόλη των
Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων
Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στην Πλατεία Σκουφά, Δ. Άρτας
Κατασκευή υπογείου σταθμού στάθμευσης, Δ. Γλυφάδας Ν. Αττικής
Μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση & παραχώρηση εκμετάλλευσης 2 υπόγειων χώρων
στάθμευσης και διαμόρφωση ισόγειου επιφάνειας στις οδούς Α) Ψηλορείτη &
Δεληγιάννη και Β) Κύπρου & Πατησίων, Δ. Αθηναίων Ν. Αττικής
Κατασκευή υπογείου γκαράζ - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου, Δ. Ταύρου Ν. Αττικής
 Στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών: Αφορά στη μεταφορά βασικών εγκαταστάσεων, όπως τα
αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι ΟΤΑ, κ.λπ., Ακαδημίες
και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών Δημόσιων Φορέων, για τη στέγαση όλων των
εκπαιδευτικών λειτουργιών τους. Σε αυτή την περίπτωση παίζει σημαντικό ρόλο και το πρόσφατο
Σχέδιο Νόμου της ΚΕΔ για το ακίνητα του Δημόσιου Τομέα, δηλαδή το sale & lease back
(αφορούν τόσο τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της η ΚΕΔ, όσο και ακίνητα νοσοκομείων, ΑΕΙ,
ΤΕΙ, ΟΤΑ, κ.λπ.).
Εξαιρετικό ενδιαφέρον και κινητικότητα φαίνεται να υπάρχει σε επίπεδο Νομαρχιών και ΟΤΑ για
τα Διοικητικά Κτίρια και συναφείς εγκαταστάσεις, έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν με Ιδιωτικά
Κεφάλαια και θα αποπληρωθούν από αντισταθμιστικά και από άλλους πόρους.
 Παιδεία: Αφορά σε δραστηριότητες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα ΤΕΙ και γενικότερα κάθε άλλο έργο ή υπηρεσία
που μπορεί να ενταχθεί σε αυτό τον τομέα. Κυρίως αφορά στην κατασκευή βασικών και
συμπληρωματικών κτιριακών εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζονται σαν έργα μη ανταποδοτικά και
κοινωνικά, ενώ η αποπληρωμή τους γίνεται σε βάθος χρόνου με επιβάρυνση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 Συντηρήσεις μη Ανταποδοτικών Έργων: Αφορά σε μεγάλο τμήμα βασικών και μη
ανταποδοτικών έργων υποδομών και, κυρίως, τις δαπάνες συντήρησής τους, μέσω της
χρηματοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαια και της αποπληρωμής τους από το δημόσιο σε εύλογο
χρονικό διάστημα.
 Μεταφορές – Εμπορευματικά Κέντρα – Logistics, κλπ: Αφορά την κατασκευή
Εμπορευματικών Κέντρων - Σταθμών, παράλληλα με την διενέργεια των σχετικών
συμπληρωματικών επενδύσεων σε εξοπλισμό και logistics, σε επιλεγμένα κομβικά σημεία της
επικράτειας και σε πρωτεύοντες οδικούς άξονες της χώρας. Θεωρούνται επενδύσεις αιχμής και
κομβικές για την ανάπτυξη επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών. Έργα που ολοκληρώθηκαν με τη
μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Ωρίμανση Μελετών και Διαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών Διεθνούς
Εμπορευματικού Κέντρου Κομοτηνής, Δήμος Ιάσμου Ν. Ροδόπης
Δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου Προσοτσάνης, Δήμος Προσοτσάνης Ν. Δράμας
Ωρίμανση Μελετών και Διαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών Διεθνούς
Εμπορευματικού Κέντρου Κιλκίς, Δήμος Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς
Ωρίμανση Μελετών και Διαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών Διεθνούς
Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας, Δ. Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας
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 Αξιοποίηση Ακινήτων για εμπορικούς σκοπούς: Αφορούν στη γενικότερη αξιοποίηση της
δημόσιας ακίνητης περιουσίας, όπως εμπορικά κέντρα, παραδοσιακά κτίρια και γενικότερα
οικοδομικά έργα προστιθέμενης αξίας. Έργα που ολοκληρώθηκαν με τη μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Κατασκευή Τυποποιητηρίου - Συσκευαστηρίου Ελαιολάδου στο Ρίζωμα Τρικάλων, Δ.
Παραληθαίων Ν. Τρικάλων
Τουριστική Αξιοποίηση Δημοτικών Εκτάσεων στις περιοχές Μυστεγνά και Ν. Κυδωνιές,
Δ. Λουτρόπολης Θερμής Ν. Λέσβου
Κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία πολυχώρου αθλητισμού, πολιτισμού και
εξυπηρέτησης αναγκών στάθμευσης, Δ. Περάματος Ν. Αττικής
Κατασκευή αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας, Δ. Λαρισαίων
 Αξιοποίηση Ακινήτων για Τουριστικές και λοιπές συναφείς χρήσεις: Αφορούν στη γενικότερη
αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας (έχει σημασία και η διερεύνηση του καθεστώτος
της εκκλησιαστικής περιουσίας) για τουριστικούς λόγους, δηλαδή για ξενοδοχεία, συνεδριακά
κέντρα, εγκαταστάσεις αναψυχής, θαλάσσιο και χειμερινό τουρισμό, και γενικά αναπτύξεις
θεματικού περιεχομένου (οικολογικός, καταδυτικός, ιαματικός, κ.λπ.). Έργα που ολοκληρώθηκαν
με τη μορφή ΣΔΙΤ είναι:
Ενέργειες Υποστήριξης και Αξιοποίησης Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, Δ.
Προσοτσάνης - Ν. Δράμας & Δ. Κ. Νευροκοπίου - ΑΝΦΑ Α.Ε.
Υλοποίηση Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Προγράμματος Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας
ΚΟΖΑΝΗΣ, Δήμος Κοζάνης – ΔΕΠΕΠΟΚ
Κατασκευή Πίστας ορεινής χιονοδρομίας στο Παλαιώριο & Κατασκευή Χιονοδρομικού
Κέντρου στο Κλεινό, Δ. Κλεινοβού Ν. Τρικάλων
Αξιοποίηση οικοπέδου έκτασης 6,5 στρεμμάτων εντός των ορίων του Δήμου, και εντός
σχεδίου πόλεως, Δ. Λυκόβρυσης Ν. Αττικής
Κατασκευή δημοτικού ξενώνα, Δ. Ιωλκού Ν. Μαγνησίας
Αξιοποίηση – εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής
έκτασης (72.000 στρεμμάτων), Δ. Νάουσας Ν. Ημαθίας
Ενέργειες υποστήριξης ιαματικών πηγών Θερμιών Παρανεστίου, Δ. Παρανεστίου Ν.
Δράμας
Όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, η Περιφέρεια Αττικής με 16 έργα συγκεντρώνει το
18,4% του συνόλου των εγκεκριμένων έργων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 15 έργα το 17,2%
(το 73,4% αφορά έργα του Νομού Μαγνησίας), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 14
έργα το 16,1%. Συνολικά, δηλαδή, οι ανωτέρω τρεις Περιφέρειες συγκεντρώνουν το 51,7%
των εγκεκριμένων έργων (45 έργα στα 87). Οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν μικρότερη
συμμετοχή, ενώ υπάρχουν και Περιφέρειες (για παράδειγμα η Κρήτη) που έχουν υποβάλλει
μόνο ένα έργο στα 87. Σε ότι αφορά τη διάρθρωση των ανωτέρω αναφερόμενων έργων 40
έργα (45,9% επί του συνόλου) αφορούν αναπτύξεις ακινήτων κυρίως για τουριστικές χρήσεις,
20 έργα (22,9% επί του συνόλου) αφορούν χώρους υπόγειας στάθμευσης οχημάτων, δηλαδή,
αυτές οι δύο κατηγορίες αποτελούν το 60% του συνόλου των εγκεκριμένων έργων.
Η πρώτη διαπίστωση από την πρώτη «φουρνιά» έργων του ΘΗΣΕΑ είναι ότι η πλειοψηφία
αυτών δεν είναι έργα των λεγόμενων βασικών υποδομών, όπως αποχετεύσεις – βιολογικοί –
απορρίμματα κ.λπ. (μόλις 2 έργα σε 87), ενώ επίσης ελάχιστα έργα αφορούν στην ενέργεια
και τις θαλάσσιες υποδομές (22).
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Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εγκριθεί 24 έργα συνολικού προϋπολογισμού € 3,1 δις, τα οποία δεν
έχουν ακόμη αρχίσει καθώς ο χρόνος ωρίμανσης των συμπράξεων είναι μεγάλος. Τα έργα αυτά θα
κατασκευαστούν από ιδιώτες που θα αναλάβουν στην συνέχεια για περίπου 25 χρόνια στις
περισσότερες περιπτώσεις την συντήρηση, τη φύλαξη και την λειτουργία σε ορισμένα από αυτά αντί
συγκεκριμένου τιμήματος. Η προκήρυξη των πρώτων έργων έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά την
ανέγερση του διεθνούς συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα και επτά πυροσβεστικών σταθμών. Η
υλοποίηση τους θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2008 και προβλέπεται ότι τα πρώτα έργα θα αρχίσουν
να παραδίδονται το 2010.
Τα οφέλη από την υλοποίηση των συμπράξεων αυτών στην πλήρη ανάπτυξη τους υπολογίζονται σε
πάνω από € 1,4 δις τον χρόνο, που αποτελεί το 15% του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων
(ύψους € 9,2 δις το 2008). Ενώ μόνο με την ολοκλήρωση των 24 έργων, οι εμπλεκόμενοι στην
κατασκευή και την διαχείριση τους ιδιώτες αναμένεται να εισπράττουν από τον Δημόσιο τομέα
κονδύλια ύψους € 650-750 εκατ., που αποτελεί το 7%-8% του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.
Τα έργα και ο προϋπολογισμός τους παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4, ενώ οι νομοί στους οποίους θα
υλοποιηθούν στον χάρτη 3.1 (23),(24).

Πίνακας 3.4 Τα 24 νέα εγκεκριμένα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, Νοέμβριος 2007
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Χάρτης 3.1 Τα 24 νέα εγκεκριμένα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ, Οκτώβριος 2007
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3.4.1

Παραδείγματα εφαρμογής της ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο

64B

Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογή των ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατίθενται
παρακάτω:
 Το μετρό του Λονδίνου
Το μετρό του Λονδίνο εγκαινίασε μια νέα σημαντική μορφή διαιτησίας που έχει επιπτώσεις σε
πολλά έργα σε όλο τον κόσμο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια ‘πιλοτική περίπτωση’.
Η Greater London Authority Act το 1999 δημιούργησε τον ειδικό ρόλο του Επιδιαιτητή των ΣΔΙΤ
με αρμοδιότητες να καθορίζει τις λειτουργίες και τους φόρους. Ο ‘Επιδιαιτητής’ καθορίζει τις
διαφωνίες στις βασικές εμπορικές πτυχές των συμφωνιών ΣΔΙΤ και ιδιαίτερα στις επταετείς
περιοδικές αναθεωρήσεις και παρέχει οδηγίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της συμφωνίας όταν
ζητείται από το ένα ή και τα δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Είναι σε θέση να απαιτήσει από τα
συμβαλλόμενα μέρη να του παρέχουν πληροφορίες και να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις,
συμβουλεύεται τα αρμόδια συμβαλλόμενα μέρη και κάνει ότι θεωρεί απαραίτητο για να
προετοιμαστεί για την παροχή των κατευθύνσεων και των οδηγιών. Ο Επιδιαιτητής έχει ένα
γραφείο που περιλαμβάνει ένα διευθυντή που υποστηρίζεται από τεχνικούς, εμπορικούς και
νομικούς συμβούλους και το διοικητικό προσωπικό. Μια ουσιαστική πτυχή αυτής της λειτουργίας
είναι ότι ο επιδιαιτητής είναι ‘σε επικοινωνία’ συνεχώς προκειμένου να εξεταστούν οι διαφωνίες
ώστε να τις λύσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι συμβάσεις πρέπει να είναι σαφείς στην εξέταση ενός αποδοτικού μηχανισμού
αποφασιστικού διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, καθιερώθηκε μία συγκεκριμένη
λειτουργία επιδιαιτητών. Αν και η διαιτησία γίνεται αποδεκτή ευρέως στις συμβάσεις,
μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που εξετάζουν άλλες εναλλακτικές
λύσεις, όπως η μεσολάβηση.
Μια ακριβή και εξαντλητική διαδικασία προσφυγής στο δικαστήριο μπορεί να εμποδίσει
την ανάπτυξη του προγράμματος ή τη λειτουργία του και καταστρέφει τις σημαντικές
εμπορικές σχέσεις.
Η δημόσια εικόνα του προγράμματος και αυτή των δημόσιων και ιδιωτικών συνεργατών
μπορούν να βλάφτουν σοβαρά μέσω μιας διαδικασίας προσφυγής στο δικαστήριο.
 Τα σκωτσέζικα σχολεία
Στη Σκωτία, περισσότερο από το μισό όλων των δαπανών για ΣΔΙΤ έχουν κατευθυνθεί προς τα
σχολεία. Το 2001, τα ΣΔΙΤ για τα σχολεία αποτέλεσε 10% όλων των κύριων δαπανών που
αναλήφθηκαν. Το Μάρτιο του 2003 αναγγέλθηκε ότι σχεδόν £750 εκ. θα επενδυόταν στην
ανοικοδόμηση ή την ανακαίνιση των περισσότερων σχολικών κτηρίων κάτω από το δεύτερο
στάδιο ενός προγράμματος που περιλαμβάνει ήδη £1.2 δις. από τον Ιούνιο του 2002. Το
πρόγραμμα παρέχει ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον και πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές
τηλεπικοινωνιών (IT), επιτρέποντας στους μαθητές και τους δασκάλους να εργαστούν μαζί,
παραγωγικά και αποτελεσματικά, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο και να μεγιστοποιηθεί η
μεμονωμένη δυναμική κάθε συμμετέχοντος. Το Μάιο του 2002 υπήρξαν 89 σχολικά
προγράμματα ΣΔΙΤ, που αντιπροσωπεύουν αξία £2.6 δις, μερικά απ' αυτά με άριστες
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εγκαταστάσεις διδασκαλίας και εκμάθησης, όπως πισίνα, γυμνάσιο, πολυτελής αίθουσα
γυμναστικής και γήπεδο με πλαστικό χόρτο. Το πρόγραμμα παρείχε επίσης μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε μαθητή. Οι κύριοι στόχοι στο σχολικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ
είναι να αυξηθούν το εκπαιδευτικό επίπεδο, να βελτιωθεί η συμμετοχή των μαθητών, να
προετοιμαστούν για την κοινωνία της πληροφορίας, και να αυξηθεί το ηθικό, η υποχρέωση και η
αφιέρωση των δασκάλων.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι ΣΔΙΤ στο σχολικό τομέα μπορούν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό επίπεδο και να
δώσουν περισσότερη αξία στα χρήματα.
Οι ΣΔΙΤ μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική κοινωνική επίδραση. Τα σχολεία βρίσκονται
σε πολλές από τις αποκαλούμενες υποβαθμισμένες περιοχές της Γλασκώβης.
Η συμμετοχή μαθητών μπορεί να γίνει ελκυστικότερη και τα σχολικά αποτελέσματα
μπορούν να βελτιωθούν μέσω των σχολικών προγραμμάτων.
Οι ΣΔΙΤ στην εκπαίδευση μπορούν να πάρουν πολλές μορφές, οι ολοκληρωμένες ή μη
ΣΔΙΤ έχουν αναπτυχθεί σε αντιδιαστολή με τις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες των
διάφορων τοπικών εκπαιδευτικών αρχών.
Τα κίνητρα στις συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ευθυγραμμίσουν την
επιστροφή του ιδιωτικού τομέα στο επίτευγμα των βελτιωμένων κοινωνικών προτύπων,
και οι ιδιωτικοί ανάδοχοι μπορούν να υποστούν ποινικές ρήτρες εάν δεν επιτυγχάνουν τις
βελτιώσεις στα πρότυπα εκπαίδευσης που συμφωνούνται στη σύμβαση.
 Η βρετανική πρεσβεία στο Βερολίνο
Μετά την επανένωση της Γερμανίας, η γερμανική κυβέρνηση κινήθηκε από τη Βόννη προς το
Βερολίνο και αργότερα την ακολούθησαν οι σημαντικότερες πρεσβείες. Η βρετανική κυβέρνηση
αποφάσισε να επαναφέρει την πρεσβεία της στο Βερολίνο και επέλεξε την ίδια θέση με αυτή που ειχε
πριν τον πόλεμο κοντά στην πύλη του Βρανδεμβούργου. Το παλαιό κτήριο κατεδαφιστηκε το 1945
αλλά η βρετανική κυβέρνηση διατήρησε την ιδιοκτησία του χώρου.
Το έργο υλοποιήθηκε μέσω ΣΔΙΤ και μετά από προσφορά της Ε.Ε., το Foreign and Commonwealth
Office (FCO) υπέγραψε σύμβαση με μια γερμανική κοινοπραξία, η οποία χρηματοδότησε,
κατασκεύασε και θα διαχειριστεί το κτήριο για 30 έτη. Το εξαώροφο κτήριο αποτελείται από 9,000m 2
στο σύνολο και στεγάζει περίπου 125 βρετανούς και ντόπιους εργαζόμενους. Η τελική πιστή τήρηση
του σχεδίου δεν απαιτούνταν στην σύμβαση αλλά τα δικαιώματα παραχωρήθηκαν στον πλειοδότη.
P

P

Το FCO αντιμετώπισε δυσκολίες αναλαμβάνοντας μια νέα μορφή σύμβασης από το εξωτερικό. Το
χαρακτηριστικό γνώρισμα του έργου είναι ότι μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις έξω από το
Ηνωμένο Βασίλειο και επομένως η βρετανική νομοθεσία έρχεται σε σύγκρουση με τους τοπικούς
νόμους. Αποφασίστηκε στην αρχή ότι η συμφωνία του έργου θα ήταν μια σύμβαση σύμφωνη με την
αγγλική νομοθεσία.
Παράλληλα με αυτό, το ιδιοκτησιακό δικαίωμα παραχωρήθηκε στο FCO με μίσθωση, η οποία είναι
σύμφωνη με την γερμανική νομοθεσία. Ενώ η δικαιοδοσία των γερμανικών δικαστηρίων σε σχέση με
την μίσθωση του κτηρίου δεν μπορεί να είναι αποκλειστική, ταυτόχρονα η συμφωνία του έργου και η
μίσθωση του κτηρίου, έχουν συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε εάν προκύψουν προβλήματα στο
μέλλον, να συζητηθεί με εμπιστοσύνη η διαδικασία λύσης.
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Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς και αυτό δείχνει ότι παρά την πιθανή πολυπλοκότητα, μια
αποτελεσματική δομή βρέθηκε με κοινή εφαρμογή των νόμων για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη
χρηματοδότηση και τη λειτουργία.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι συμφωνίες των έργων μπορούν να είναι διακρατικές. Αυτή διέπονταν από τον αγγλικό
νόμο αλλά προσαρμόστηκε σε σημαντικά οικονομικά και φορολογικά ζητήματα με την
γερμανική νομοθεσία.
Η εισαγωγή μηχανισμών για την λύση στην αρχή του έργου κατόρθωσε να μειώσει τη
νομική πολυπλοκότητα του έργου.
 Το πρόγραμμα Mapeley PFI: η πώληση της γης και η οικοδόμηση από την Οικονομική Εφορία
του Ηνωμένου Βασιλείου (IRCE)
Το Μάρτιο του 2001 οι φορολογικές αρχές (IRCE) της βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να
αυξηθεί το κεφάλαιο του Υπουργείου Οικονομικών, πρότεινε μια ΣΔΙΤ για την μεταφοράς της
ιδιοκτησίας και τη διαχείρισης των κτηρίων που ανήκουν στο IRCE σε μια εικοσαετή μίσθωση.
Για £220 εκ., τα 600 κτήρια της δόθηκαν στην διάθεση της κοινοπραξία «Mapeley» που
επιλέχτηκε ως ο προτιμημένος πλειοδότης. Η Οικονομική Εφορία ανακοίνωσε ότι κατά την
διάρκεια της λειτουργίας ότι συμφώνησε με μια βρετανική επιχείρηση. Εντούτοις, 18 μήνες
αργότερα, μια επιθεώρηση του ελεγκτή εξακριβωσε ότι η επιχείρηση στηριζόταν σε μια offshore
εταιρία στις Βερμούδες. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις γιατί η ιδιοκτησία σημαντικών
περιουσιακών στοιχείων επρόκειτο να μεταφερθούν μακριά από την δικαιοδοσία των βρετανικών
φορολογικών αρχών, σε μια επιχείρηση που έδρευε σε ένα φορολογικό παράδεισο.
Μερικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η πώληση, τελικά, θα κοστίσει εκατομμύρια
κυβερνητικές λίρες εξαιτίας των χαμένων εσόδων από το κύριο φόρο, αν και αυτό δεν είναι
εύκολο να κοστολογηθεί και αυτό διότι οι επιχειρήσεις με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν την
δυνατότητα ρυθμίσεων που προσφέρουν φορολογική ανακούφιση. Οι πληροφορίες που
αποκαλύφθηκαν στο βρετανικό Κοινοβούλιο και στο κοινό από την κυβέρνηση ήταν ανακριβείς
και ελλιπείς. Η ακριβής δομή των συμβάσεων αποκαλύφθηκε αρκετά αργότερα κατά την
διαδικασία της προμήθειας και το ανακριβές δελτίο τύπου δήλωσε ότι η σύμβαση υπογράφηκε με
μια επιχείρηση που έχει βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια οικονομική κρίση επηρέασε το
Mapeley, το οποίο επιδίωξε με αυξήσεις των τιμών των συμβάσεων αμέσως μετά από την
υπογραφή της σύμβασης. Αυτό καταδεικνύει μια κάκιστη προγραμματισμένη, χωρίς λογοδοσία,
διαδικασία, κατά τη διάρκεια της εκτίμησης της προσφοράς, η οποία πρέπει να βελτιωθεί.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για τις βασικές εξελίξεις
σχετικά με τις ΣΔΙΤ.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τα μειωμένα φορολογικά έσοδα από τις
επιχειρήσεις που εγγράφονται στους φορολογικούς ‘παράδεισους’ κατά το σχεδιασμό των
συμβάσεων ΣΔΙΤ και των διαδικασιών προμήθειας. Ενώ η διαδικασία λογιστικού ελέγχου
λειτούργησε όπως θα έπρεπε, και προσδιόρισε αυτό το ζήτημα, πρέπει να έχει
προσδιοριστεί νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
Η ακριβής αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων και της αξιοπιστίας του πλειοδότη
είναι μια βασική πτυχή της αξιολόγησης (4).
68

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

3.4.2

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παραδείγματα εφαρμογής ΣΔΙΤ στην Ελλάδα

65B

Τα τελευταία 20 χρόνια με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έγιναν προσπάθειες υλοποίησης έργων και
υπηρεσιών με ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, η εμπειρία πλέον είναι υπαρκτή αλλά πολύ μικρή και
περιλαμβάνει τόσο επιτυχείς όσο και μη επιτυχείς - προσπάθειες.
Τέτοιες προσπάθειες είναι :







Η ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου (Γέφυρα )
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής ή Αττική Οδός
Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού
Η ζεύξη του Μαλιακού (υποθαλάσσια σήραγγα ), μη επιτυχής
Μετρό Θεσσαλονίκης, μη επιτυχής

Συγκεκριμένα :
 Με τον Ν. 2395/1996 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η σύμβαση παραχώρησης δημόσιου
έργου και δημόσιας υπηρεσίας για τη ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου στην εταιρία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε»
 Με τον Ν. 2338/1995 κυρώθηκε η σύμβαση Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της
Αθήνας στα Σπάτα. Με την ανωτέρω σύμβαση ανάπτυξης του Αεροδρομίου χαρακτηρίζεται ως
σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων στην εταιρία «Δ.Α.Α. Α.Ε» για τη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διοίκηση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου
για 30 χρόνια.
 Με τον Ν.2445/1996 κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Ε «ΑΤΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ» για τη μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση της Λεωφόρου
Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων καθώς και της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού.
ΕΡΓΟ

Γέφυρα
Ρίου -Αντιρρίου

Λεωφόρος
Σταυρού -

Α/Δ Σπάτων

Μέγιστη (Συμβατική)
Διάρκεια Παραχώρησης

42

23

30

Μέγιστο χρονικό
περιθώριο για την
έναρξη της Σύμβασης

1 έτος

150 ημέρες

Περίοδος Κατασκευής

3 μήνες για κύρωση
από την Βουλή και ένα
έτος για σύναψη
συμβάσεων
7 έτη (συν 6 μήνες)

5 έτη

5 έτη

Υπογραφή Σύμβασης

3/1/1996

23/5/1996

31/7/1995

Κύρωση Σύμβασης από
24/4/1996
16/12/1996
14/9/1995
Βουλή
Πίνακας 3.5 Η μέγιστη διάρκεια της παραχώρησης των έργων (σε έτη)
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

Στη Σύμβαση της Λεωφόρου Σταυρού – Ελευσίνας δεν επιβάλλεται καμία κύρωση για
καθυστερήσεις, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Αν όμως η Σύμβαση δεν κυρωθεί από τη Βουλή
μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως,
αποζημιωμένος εκ μέρους του ΚΤΕ.
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Στη Σύμβαση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου προβλέπονται αποζημιώσεις και για την περίπτωση που
η Σύμβαση δεν τεθεί σε ισχύ λόγω αδυναμίας του Ανάδοχου να εξασφαλίσει την επαρκή
χρηματοδότηση του έργου (δανειακές συμβάσεις). Για την περίπτωση αυτή δίνεται περιθώριο ενός
έτους. Επίσης, πληρωμές θα γίνουν και για την περίπτωση μη κύρωσης της Σύμβασης Παραχώρησης
από την Βουλή, εντός του χρονικού διαστήματος των τριών μηνών.
Αντίθετα με τα παραπάνω, στη Σύμβαση του Α/Δ Ελ. Βενιζέλου δεν προβλέπεται καμία πληρωμή σε
περίπτωση που επέλθει ακύρωση της συνεργασίας. Αναφέρονται μάλιστα τα εξής: «Εάν η παρούσα
Σύμβαση λήξει, τα μέλη της κοινοπραξίας δεν θα έχουν ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις κατά την
παρούσα ή σύμφωνα με αυτή, εκτός από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου. Επιπλέον, το Ελληνικό
Δημόσιο θα επιστρέψει στα μέλη της κοινοπραξίας τις επιστολές παροχής πιστώσεως χωρίς να έχουν
εκταμιευθεί» (7),(9).

Λεωφόρος Σταυρού Ελευσίνας

Αεροδρόμιο Σπάτων

Γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου

Περίοδος λειτουργίας –
εκμετάλλευσης

Ελληνικό Δημόσιο για
το 70% των δανείων
και European
Investmnent Fund για
το υπόλοιπο 30%

Ελληνικό Δημόσιο
μέχρι ποσοστό 50% και
επιπλέον παροχή
πιστώσεων για τις δύο
πρώτες δόσεις

Δέσμευση, με τη
σύμβαση, ότι θα
εγγυηθεί τα δάνεια το
ελληνικό Δημόσιο

Περίοδος μελέτης –
κατασκευής

Από όμιλο εμπορικών
τραπεζών

Εγγύηση HERMES
(εμπορικές τράπεζες)

Από όμιλο εμπορικών
τραπεζών

Πίνακας 3.6 Οι εγγυήσεις των δανείων του αναδόχου
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003
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Λεωφόρος
Σταυρού - Ελευσίνας

Αεροδρόμιο
Σπάτων

Γέφυρα
Ρίου – Αντιρρίου

Χρηματοδοτική
συμβολή ΚΤΕ.

Χαρακτηρίζεται ως
επιδότηση κεφαλαίου
και δεν υπόκειται σε
κανένα φόρο

Ολόκληρο το μετοχικό
κεφάλαιο δεν υπόκειται
σε φορολόγηση για τα
15 πρώτα χρόνια
λειτουργίας

Χαρακτηρίζεται ως
επιδότηση κεφαλαίου
και δεν υπόκειται σε
κανένα φόρο

Εισοδήματα του
Αναδόχου

Απαλλάσσεται από φόρο
εισοδήματος και του
επιστρέφεται ο Φ.Π.Α.

Απαλλάσσεται από φόρο
εισοδήματος και του
επιστρέφεται ο Φ.Π.Α.

Απαλλάσσεται από φόρο
εισοδήματος και του
επιστρέφεται ο Φ.Π.Α.

Προμήθεια αγαθών /
παροχή εξοπλισμού

Απευθείας τιμολόγηση,
χωρίς φόρο εισοδήματος

Απευθείας τιμολόγηση,
χωρίς φόρο εισοδήματος

Απευθείας τιμολόγηση,
χωρίς φόρο εισοδήματος

Αφορολόγητο ποσοστό
της χρηματοδοτικής
συμβολής του ΚΤΕ.
(μέχρι 25% αυτής)

Ναι

Όχι

Ναι

Αφορολόγητο
αποθεματικό, από το
εισόδημα της Α.Ε.
(μέχρι 50%)

Όχι

Ναι
(μόνο τυχόν επεκτάσεις)

Όχι

Πίνακας 3.7 Φορολογικές απαλλαγές του αναδόχου και αποθεματικά
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

Λεωφόρος Σταυρού Ελευσίνας

Αεροδρόμιο Σπάτων

Γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου

Συνολική προθεσμία
αποπεράτωσης (έτη)

5

5

7 (συν 6 μήνες)

Ποινική ρήτρα για
κάθε μέρα υπέρβασης
(€)

13,3% της
Α.Μ.Η.Α.Ε. τις
πρώτες183 ημέρες και
26,6% τις επόμενες
183 έως 365 κοκ.

35,000

12,000 για τις πρώτες
500 ημέρες 24,000 για
τις επόμενες ημέρες

Μέγιστο ποσό
ποινικών ρητρών (Μ€)

-

-

12

Πίνακας 3.8 Συνολικές προθεσμίες του αναδόχου και ποινικές ρήτρες υπερβάσεις αυτών
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003
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Σε αυτή την παράγραφο γίνεται αναφορά σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμογής ΣΔΙΤ σε άλλες χώρες
εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Για κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις θα
αναφέρουμε και ποια συμπεράσματα από αυτές βοήθησαν την διεθνή εμπειρία για τις ΣΔΙΤ.
 Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου του Βανκούβερ
Η πόλη του Βανκούβερ κατέχει και εκμεταλλεύεται μια από τις μεγαλύτερες περιοχές βιοαερίου
στον Καναδά. Η περιοχή εξυπηρετεί περίπου 900.000 κατοίκους και γίνεται αποδέκτης περίπου
400.000 τόνους στερεών αποβλήτων ετησίως. Η περιοχή παράγει το βιοαέριο ως υποπροϊόν της
αποσύνθεσης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου, ενός αερίου θερμοκηπίων που
συμβάλλει στη αλλαγή του κλίματος.
Το 1991, η πόλη άρχισε να συλλέγει και να καίει τα αέρια για να ελέγξει τις οσμές και να μειώσει
την περιβαλλοντική επίπτωση των αερίων. Η διαδικασία αυτή δημιούργησε ένα σημαντικό
απόθεμα θερμικής ενέργειας. Το 2000, η πόλη εξέτασε τρόπους αξιοποίησης την ευεργετικής
χρήσης του βιοαερίου και της θερμικής ενέργειας και μείωσης των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου, σύμφωνα με την υποχρέωση του Καναδά στο πρωτόκολλο του Κιότο.
Τον Ιανουάριο του 2001, η πόλη εξέδωσε ένα ανταγωνιστικό αίτημα για προτάσεις ώστε να
επιλεχτεί ένας συνεργάτης που θα χρηματοδοτούσε, θα σχεδίαζε, θα έχτιζε, θα κατείχε και θα
λειτουργούσε μια ευεργετική χρήση εγκαταστάσεων. Αν και η πόλη είχε επιλέξει η ίδια να
εγκαταστήσει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας, αποφάσισε να ζητήσει τις ιδιωτικές προτάσεις
προκειμένου να αξιολογηθεί μια ευρύτερη σειρά ενιαίων έργων ώστε να μεγιστοποιηθούν τα
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για την πόλη. Πέντε προτάσεις παρέλαβαν,
κάθε μια βασισμένη σε μια διαφορετική προσέγγιση στη χρησιμοποίηση του βιοαερίου. Μετά από
μια λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης των προτάσεων, μια εικοσαετής
ΣΔΙΤ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2002.
Κάτω από την εγκεκριμένη δομή της ΣΔΙΤ, ο ιδιωτικός συνεργάτης που επιλέχτηκε από την πόλη
σχεδίασε, χρηματοδότησε και κατασκεύασε εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες χρησιμοποιούν
το βιοαέριο ως καύσιμο για να παραχθεί αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για 4.000 έως 5.000 σπίτια.
Αυτή η ενέργεια πωλείται από τον ιδιωτικό συνεργάτη σε μια τοπική υπηρεσία. Η θερμότητα των
αποβλήτων από τη διαδικασία ηλεκτρικής παραγωγής ανακτάται ως καυτό νερό, το οποίο
πωλείται από τον ιδιωτικό συνεργάτη σε έναν μεγάλο κοντινό θερμοκήπιο 32 στρεμμάτων για
θέρμανση. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση του βιοαερίου με αυτόν τον τρόπο, και όχι το κάψιμο του,
οδηγεί στην περαιτέρω μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, που ισούται με την απομάκρυνση
6.000 οχημάτων από τους δρόμους του Καναδά.
Η πόλη του Βανκούβερ δεν καταβάλλει κανένα ποσό στον ιδιωτικό συνεργάτη, αλλά εγγυάται την
παροχή βιοαερίου κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς συμφωνίας, σε αντάλλαγμα, η πόλη να
λαμβάνει το δέκα τοις εκατό των καθαρών εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής και της
θερμικής ενέργειας που παράγονται από τις εγκαταστάσεις.
Το έργο άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2003 και έχει επιτύχει τους
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους όλης της πόλης. Επιπλέον, η πόλη λαμβάνει περίπου
$400.000 ετησίως από το μερίδιό της στις πωλήσεις ενέργειας. Δεδομένου ότι οι ετήσιες
λειτουργικές δαπάνες της πόλης για τη συλλογή αερίου από το βιοαέριο είναι περίπου $250.000, η
72

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΔΙΤ έχει μετατρέψει ένα ακριβό περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε πηγή εισοδήματος για την πόλη
του Βανκούβερ.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΣΔΙΤ για να μετατρέψουν τα έξοδα σε
κέρδη χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες.
Οι ΣΔΙΤ μπορούν να παρέχουν οφέλη σε πολλούς τομείς, σε αυτήν την περίπτωση στην
ενέργεια, την θερμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
 Το δάσος Chesapeake
Ο κόλπος Chesapeake είναι η μεγαλύτερη εκβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιφάνεια της
περιοχής είναι περίπου 7.000 τετραγωνικά μίλια, και η λεκάνη απορροής του περιλαμβάνει
64.000 τετραγωνικά μίλια σε έξι πολιτείες και την περιοχή της Κολούμπια. Ιστορικά, ο κόλπος
ήταν ένας από τους πλουσιότερους βιότοπους στη Βόρεια Αμερική. Σήμερα, φιλοξενεί ακόμα
πάνω από 3.600 είδη φυτών και ζώων και παρέχει ένα πλήθος ευκαιριών απασχόλησης στην
αλιεία, την αναψυχή, τον τουρισμό κ.λπ.
Η πίεση από την αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη χέρσας γης έχουν μειώσει την ποιότητα
του περιβάλλοντος στον κόλπο. Αντιμέτωποι με την πτώση της ποιότητας του νερού και τις
σημαντικές μειώσεις των πληθυσμών των ψαριών και των οστρακόδερμων, οι κυβερνήσεις της
περιοχής έχουν θέσει ως βασική περιβαλλοντική προτεραιότητα την αποκατάσταση του κόλπου
Chesapeake.
Το 1999, μια επιχείρηση ξυλείας πρόσφερε για πώληση 58.172 στρεμμάτα στην λεκάνη απορροής
του κόλπου Chesapeake, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας των ακτών. Αυτό το έδαφος,
ανήκε όλο στην πολιτεία του Μέρυλαντ και περιελάμβανε μεγάλα τμήματα συνεχούς δάσους,
περισσότερα από 4.000 στρέμματα υγροτόπων, καθώς επίσης αρκετούς πληθυσμούς ειδών που
κινδυνεύουν να εξαφανιστουν. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του εδάφους συνόρευε με τα κρατικά
πάρκα και το δάσος, δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία να διασωθεί μια μεγάλη περιοχή από
την αποδάσωση. Εντούτοις, η πολιτεία αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια για να πετύχει αυτόν τον
περιβαλλοντικό στόχο:
Η πολιτεία δεν διέθετε τους πόρους για να αποκτήσει το έδαφος.
Η πολιτεία δεν διέθετε τους πόρους για να διαχειριστεί το έδαφος μετά από την αγορά
(το κράτος υπολόγισε ότι χρειάζονταν τέσσερις πλήρους απασχόλησης δασοφύλακες
και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης).
Η διακοπή της συγκομιδής ξυλείας θα προκαλούσε την σημαντική διατάραξη της
τοπικής οικονομίας σε μια πολιτεία που ο αγροτικός πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος.
Η απόκτηση του εδάφους επιτεύχθηκε μέσω των παραδοσιακών μέθόδων. Η πολιτεία αγόρασε το
μισό της επιφάνειας χρησιμοποιώντας τα κρατικά κεφάλαια, ενώ τα υπόλοιπα 29.000 στρέμματα
αγοράστηκαν από έναν περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που μετέφερε την ιδιοκτησία
στο κράτος. Μέχρι το Δεκεμβρίου του 2000, η πολιτεία ήταν ο κύριος όλων των δασικών εδαφών
του Chesapeake.
Η πολιτεία συνεργαζόμενη με τη μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική ομάδα επιδίωξε έπειτα να
επεξεργαστεί μια ΣΔΙΤ με τους ακόλουθους στόχους:
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Σταθερή ροή της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης για να υποστηρίξει
τις τοπικές επιχειρήσεις και τις κοινότητες.
Παρεμπόδιση της μετατροπής των δασικών εδαφών σε μη-δασικές.
Αναβάθμιση της ποιότητα των υδάτων, στο μεγαλύτερο τμήμα του κόλπου Chesapeake.
Προστασία και ενίσχυση του βιότοπου και των απειλούμενων υπό εξαφάνιση ειδών.
Διατήρηση της ποιότητας του εδάφους, της δασικής παραγωγής και της υγείας.
Προστασία της ποιότητας των οπτικών πόρων των περιοχων πρόσθετου οικολογικού,
πολιτιστικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος.
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η πολιτεία ανέθεσε μια πολυετή σύμβαση σε μια επιχείρηση
ξυλείας. Αυτή η καινοτόμος συμφωνία επιτρέπει στην επιχείρηση τη συγκομιδή ξυλείας από
έκταση μέχρι 1.000 στρεμμάτων ετησίως, που αποτελεί ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο επίπεδο. Σε
αντάλλαγμα, η εταιρία ξυλείας πρέπει για να διαχειριστεί το δάσος Chesapeake σύμφωνα με τα
κρατικά δασοκομικά πρότυπα. Η συγκομιδή της ξυλείας επιτρέπεται μόνο όπου είναι σε
συμφωνία με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ποιότητας νερού και του βιότοπου άγριας
φύσης.
Οι συνεργάτες του παραπάνω έργου, δηλαδή η πολιτεία και η επιχείρηση ξυλείας, μοιράζονται τα
κέρδη που παράγονται από την πώληση της ξυλείας, με ένα μερίδιο 15 τοις εκατό των
εισοδημάτων από την πώληση. Για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τον ιδιώτη συνεργάτη του,
το κράτος συμφώνησε να αντισταθμίσει την επιχείρηση ξυλείας για οποιεσδήποτε απώλειες στα
πρώτα δύο έτη. Εντούτοις, αυτή η εγγύηση δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, δεδομένου ότι η
συνεργασία έχει παράγει κέρδος από την έναρξη. Η επιχείρηση ξυλείας κρατά ένα πλήρως
προσιτό και διαφανές σύστημα λογιστικής, ανοικτό στην κρατική επιθεώρηση, το οποίο ελέγχεται
από μια ανεξάρτητη εταιρία λογιστικής. Αυτή η ΣΔΙΤ είναι μια αξιόλογη επιτυχής περίπτωση. Η
πολιτεία επιτυγχάνει τους περιβαλλοντικούς στόχους της, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική
οικονομία. Στη διαδικασία, όχι μόνο αποφεύγει τις δαπάνες των κρατικών κεφαλαίων (μετά από
την αρχική απόκτηση εδάφους), αλλά παράγει θετική ροή εισοδήματος. Αυτή η προσέγγιση
μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη διατήρηση άλλων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων
περιοχών, που χρησιμοποιούν μια βασισμένη στη ΣΔΙΤ προσέγγιση.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Η διατήρηση του περιβάλλοντος μπορεί επιτυχώς να χρησιμοποιηθεί ως κύριος στόχος
μιας ΣΔΙΤ.
Τα περιβαλλοντικά ποιοτικά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικοί δείκτες
απόδοσης μιας ΣΔΙΤ.
Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με εγγυημένο εισόδημα στον ιδιωτικό τομέα,
διατηρώντας το ενδιαφέρον του και τη μακροπρόθεσμη συμμετοχής του.
Οι κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τους ανανεώσιμους πόρους, όπως η ξυλεία, για
την παροχή μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων μέσω ΣΔΙΤ.
 Αθλητικές υποδομές στην Δανία
Στη Δανία μια τοπική κοινότητα περίπου 20.000 κατοίκων εφάρμοσε ένα νέο χρηματοδοτικό
σύστημα ΣΔΙΤ για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τα τοπικά προγράμματα. Ο
χρηματοδοτικός μηχανισμός αποτελείτο από την πώληση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων,
όπως σχολικά κτήρια, παιδικοί σταθμοί και υπηρεσίες καθαρισμό, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και
έπειτα τα ενοικίασε ξανά με τον όρο ότι ο δήμος μπορεί να τα αγοράσει μετά από μερικά έτη. Το
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σχέδιο περιέλαβε επίσης ένα πρόγραμμα για την κατασκευή ενός αθλητικού χώρου και ενός
σταδίου ποδοσφαίρου καθώς επίσης και ένα ναυτιλιακό κέντρο στο πλαίσιο μιας σύμβασης 20
ετών. Το σχέδιο βασίστηκε στις παροχές του δανέζικου φορολογικού συστήματος το οποίο
χορήγησε φορολογικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις μίσθωσης που δεν ήταν διαθέσιμα στο
δήμο. Το 2000 υπεγράφη μια συμφωνία πώλησης και leaseback (μίσθωση και αγορά μετά από
κάποια έτη). Η σύμβαση πώλησης και υπενοικίασης δεν προσφέρθηκε τυπικά ως τμήμα μιας
προσφοράς αποζημίωσης.
Εκ πρώτης όψεως ο αντίκτυπος του προγράμματος ήταν θετικός. Καμία δανέζικη κοινότητα δεν
ήταν σε θέση, μέχρι τότε, να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες μέσω των δημόσιων
κεφαλαίων. Στους μαθητές δόθηκαν ελεύθερα προσωπικοί υπολογιστές, στους συνταξιούχους
προσφέρθηκαν ελεύθερα ταξίδια και οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν διεθνών προτύπων.
Μετά από μια δημοσιογραφική έρευνα, εντούτοις, υποστηρίχτηκε ότι οι επιχειρήσεις είχαν δώσει
τα χρήματα στη λέσχη ποδοσφαίρου σε αντάλλαγμα για τη σύναψη των συμβάσεων από τις
τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος ήταν μέτοχος της επιχείρησης και πρόεδρος της ομάδας ποδοσφαίρου,
η οποία επρόκειτο να παίξει στο νέο στάδιο ποδοσφαίρου.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι κανόνες προμήθειας της ΕΕ για την αποζημίωση και την σύμβαση πρέπει να
ακολουθούνται. Η υπευθυνότητα των δημόσιων αρχών είναι κρίσιμη για την επιτυχία των
ΣΔΙΤ. Το τοπικό συμβούλιο δεν ήταν αποτελεσματικό για να λογοδοτήσει για τις
πληρωμές.
Μια επίσημη διαδικασία προσφοράς πρέπει να εφαρμόζεται. Σε αυτήν την περίπτωση δεν
συνέβη αυτό, οπότε οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων δεν προσδιορίστηκαν.
Η τοπική κοινότητα πρέπει να ερωτηθεί για τις διαδικασίες και τους όρους της σύμβασης
του έργου.
Μια διαφανής διαδικασία προμήθειας μπορεί να αποτρέψει τη δωροδοκία. Πρέπει ναα
υπάρχουν έρευνες για να διερευνήσουν εάν οι πληρωμές έγιναν από τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, υπό την μορφή χορηγιών των τοπικών αθλητικών ομάδων, ως προϋποθέσεις
για την ανάθεση των συμβάσεων δημόσιων έργων από το συμβούλιο.
 Το πρόγραμμα αυτοκινητόδρομων D47 (Τσεχία)
Προκειμένου να βελτιωθεί η υποδομή οδικών μεταφορών για να ανταποκριθεί στα πρότυπα της
Ε.Ε. και την αναμενόμενη μεγαλύτερη χρήση των αυτοκινητόδρομων, προτάθηκε ένα πρόγραμμα
ΣΔΙΤ για να βελτιωθεί ο αυτοκινητόδρομος D47. Προορίστηκε να είναι το πρώτο πρόγραμμα
αυτοκινητόδρομων στην Τσεχία που υλοποιείται χρησιμοποιώντας μια δομή χρηματοδότησης
βασισμένη στους ‘σκιώδεις’ φόρους. Το Μάρτιο του 2001, μια επιχείρηση κοινοπραξίας ανέλαβε
την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου 80 χλμ στην Τσεχία (βορειοανατολική Μοραβία). Η
επιχείρηση, αναγγέλθηκε, ότι θα διαχειριζόταν τον αυτοκινητόδρομο για 30 έτη και η κυβέρνηση
θα πλήρωνε έναν ετήσιο φόρο, βασισμένο στον αριθμό οχημάτων που θα χρησιμοποιούσαν τον
αυτοκινητόδρομο. Η σύμβαση όρισε διάφορους όρους σχετικά με την τελική τιμή,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που περιλαμβάνονταν στην αγορά της ιδιοκτησίας και την
παραλαβή των αδειών χρήσης του εδάφους (αυτοί οι κίνδυνοι καλύφθηκαν από την κυβέρνηση).
Τον Απρίλιο του 2003, η τσέχικη κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει τη σύμβαση λόγω της
έντονης κριτικής στην τιμή και τις προφανείς παραλείψεις στις συμβάσεις, καθώς και λόγω του
ότι ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που θα μπορούσε να ανακτηθεί με μια πιθανή ποινή για την
75

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

πρόωρη λήξη χάθηκε. Οι περιβαλλοντικές ομάδες, επιπλέον, υποστήριξαν ότι η κατασκευή θα
έβλαπτε σοβαρά το περιβάλλον και υποστήριξαν ότι μια εναλλακτική διαδρομή θα έπρεπε να
εξετασθεί. Διορίστηκε κοινοβουλευτική επιτροπή για να ερευνήσει τις περιστάσεις της ανάθεσης
και της λήξης της σύμβασης. Τον Ιούλιο του 2003 συμφωνήθηκε μια αποζημίωση για την
κατασκευαστική κοινοπραξία.
Τώρα, η τσέχικη κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι το πρόγραμμα αυτοκινητόδρομου D47 πρέπει να
υλοποιηθεί αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές μεθόδους, δηλαδή οι
κατασκευαστικές επιχειρήσεις θα επιλεχθούν με βάση τις προσφορές τους. Η χρηματοδότηση θα
προέλθει μερικώς από το Ταμείο υποδομής κρατικών μεταφορών, μερικώς μέσω της έκδοσης
φόρων και μερικώς από δανεισμό από την EIB.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Ο ανταγωνιστικός διάλογος πρέπει να γίνετε προτού να υπογραφτεί οποιαδήποτε
σύμβαση.
Οι περιβαλλοντικές ομάδες πρέπει να ρωτηθούν.
Ένα αποδοτικό και αμερόληπτο σύστημα διαλόγου και επιλογής λύσης πρέπει να
εξεταστεί εκ των προτέρων.
 Το πρόγραμμα ‘ιδιωτικής’ ενέργειας του Τατζικιστάν Pamir
Στο Τατζικιστάν, μια από τις φτωχότερες χώρες στην περιοχή, η διεθνής εταιρία χρηματοδότησης
(IFC) και το Ταμείο Aga Khan για την οικονομική ανάπτυξη (AKFED) μαζί με την κυβέρνηση
του Τατζικιστάν συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος παραγωγής και
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Gorno-Badakhshan με πληθυσμό 250.000
κατοίκους. Μια νέα επιχείρηση ιδρύθηκε, το 70% ανήκει στην AKFED (μια ομάδα ιδιωτικών,
ανώνυμων εταιρειών ανάπτυξης) και το 30% στην IFC. Το πρόγραμμα θα κοστίσει $26 εκ.
Επιπλέον, η ελβετική κυβέρνηση παρείχε $5 εκ. για να διατηρήσει την αύξηση φόρων που
απαιτήθηκε τα πρώτα έτη σύμφωνα με το εθνικό φορολογικό σύστημα και για να υποστηρίξει ένα
ελάχιστο ποσό κατανάλωσης. Η επιχείρηση θα ελέγξει και θα ενεργοποιήσει όλες τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφοράς και διανομής στην περιοχή GornoBadakhshan κάτω από μια εικοσιπενταετούς διάρκειας σύμβαση παραχώρησης, με μερικώς
κατασκευασμένες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις που αυξάνουν την ικανότητά της από 14MW σε
28MW. Επίσης θα εκμεταλλευθεί ένα άλλο εργοστάσιο 8KW στην πόλη Khorog και θα ρυθμίσει
τη ροή των ποταμών προς τη λίμνη Yashikul για να εξασφαλίσει επαρκή ποσότητα υδάτων κατά
την διάρκεια της χειμερινής περιόδου και να επαναφέρει άλλα περιουσιακά στοιχεία
συμπεριλαμβανομένων των γραμμών υποσταθμών, μεταφοράς και διανομής.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Μια παραχώρηση μπορεί επιτυχώς να παρέχει ένα νομικό, ρυθμιστικό, περιβαλλοντικό
(συμπεριλαμβανομένης της αποδάσωσης και της ρύπανσης), οικονομικό και τεχνικό
πλαίσιο και με μια κοινοβουλευτική έγκριση να μειωθεί ο πολιτικός κίνδυνος από
μελλοντικές αλλαγές.
Ο πολιτικός και κοινωνικός κίνδυνος μπορεί να μετριαστεί από ένα φορολογικό σχέδιο
κοινωνικής προστασίας.
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 Το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ζυρίχης
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου σταδίου ποδοσφαίρου στη Ζυρίχη το οποίο περιέλαβε
επίσης ένα εμπορικό κέντρο. Το Πράσινο Κόμμα εντούτοις αντιτάχθηκε στην κατασκευή του
σταδίου για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι τοπικοί παράγοντες αντέδρασαν στο έργο εκφράζωντας
την ανησυχία τους σχετικά με την αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση που θα ειχε ως
επακόλουθο από το έργο αυτό. Για να λυθεί η διαφωνία διεξήχθη ένα δημοψήφισμα για να
εγκρίνει την άδεια σχεδιασμού και την απόφαση των πόλεων να παρέχουν το έδαφος και
χρηματοδότηση αξίας συνολικά 37.5 εκ CHF, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού
κόστους του έργου. Το Σεπτέμβριο του έτους 2003, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ήταν:
το 63% των κατοίκων συμφώνησαν με το ιδιωτικό σχέδιο και το 59% συμφώνησε με την
οικονομική συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, η Credit Suisse, τελικά, θα χρηματοδοτήσει το έργο με ένα
δάνειο 370 εκ CHF στην κοινοπραξία των ιδιωτικών επενδυτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις
βελτιώσεις στο δημόσιο δίκτυο μεταφορών με μια νέα γραμμή τραμ και λεωφορείων για να
μειώσει την επίπτωση από την αύξηση της κυκλοφορίας.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Η Δημόσια διερεύνηση με ένα δημοψήφισμα πριν από την τελική έγκριση ενός
προγράμματος παρέχει οφέλη. Η συμμετοχή είναι θετική δεδομένου, ότι παράγει μια
καλύτερη κατανόηση από την κοινότητα μέσω της ανοικτής συζήτησης.
Πλήρης προσοχή πρέπει να δοθεί στις σχετικές με το έργο επιπτώσεις, όπως η
κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ηχορύπανση, κλπ, πριν από την έγκριση προγράμματος.
 Το Sofyiska Voda, Βουλγαρία
Η Βουλγαρία έχει ένα σύστημα παροχής νερού που τροφοδοτεί το 99% του πληθυσμού το οποίο
όμως βρίσκεται σε μια πολύ κακή κατάσταση. Περίπου το 3% του πληθυσμού που συνδέεται με
το σύστημα παροχής πόσιμου ύδατος καταναλώνει νερό με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης
επικίνδυνων νιτρικών αλάτων, πετρέλαιο κ.α. Τα συστήματα υποδομής για την παροχή νερού και
την επεξεργασία και τη διάθεση υδατικών απόβλητων βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε μια
εκτεταμένη αναδιάρθρωση στη Βουλγαρία. Ο στρατηγικός στόχος των παρεμβάσεων εστιάζει
στη βελτίωση της ποιότητας και τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ε.Ε.
Το Sofijska Voda έχει αναλάβει τη λειτουργική ευθύνη για το σύστημα του νερού και της
διαχείρισης των αποβλήτων στη Σόφια, στο πλαίσιο μιας εικοσιπενταετούς συμφωνίας
παραχώρησης. Ο δήμος της Σόφιας κρατά το 25% των μετοχών. Η χρηματοδότηση της EBRD
είναι €31 εκ και θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κύριων δαπανών Sofijska Voda για τα πρώτα
πέντε έτη της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών δαπανών. Η ομάδα χορηγών θα
παράσχει συγχρόνως το χρέος της μειωμένης εξασφάλισης και το ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί των
μετοχών και των ακινήτων, τα οποία μαζί με τα κεφάλαια που παράγονται εσωτερικά από την
επιχείρηση φτάνουν το συνολικό κεφάλαιο του πενταετούς έργου σε €94 εκ. Οι αρχικές
επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για να
μειώσουν τη διαρροή και τη διήθηση, να εξασφαλίσουν αξιόπιστο ανεφοδιασμό, καθώς επίσης να
βελτιώσουν την τιμολόγηση και την οικονομική διαχείριση. Το 2002, η επιχείρηση συμπλήρωσε
71 προγράμματα αποκατάστασης για δίκτυο παροχής νερού και 15 προγράμματα για τα δίκτυα
αποχετεύσεων στην πόλη, με συνέπεια τη βελτιωμένη ποιότητα της υπηρεσίας για περίπου 25.000
κατοίκους.
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Το Sofiyska Voda συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόρων με τη απαίτηση ορθολογικής
διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο διαρροής, την ακριβής δοσολογία και την
αποδοτική προώθηση των υδατικών πόρων στους πελάτες. Αυτή η διαδικασία στοχεύει να
επιβραδύνει την γενική αύξηση της απαίτηση για νερό, αυτό απαιτεί την αλλαγή της κατάστασης
του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης και της λειτουργίας του, σε συνδυασμό με την
κοινωνική και οικονομική προόδου.
Οι κάτοικοι της Σόφιας θα ωφεληθούν από την πρώτη ιδιωτική επιχείρηση ύδρευσης και
αποχέτευσης της χώρας. Τα κεφάλαια αυτά, θα βοηθήσουν την επιχείρηση στη συντήρηση του
δικτύου της πόλης, θα ενισχύσουν την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες, θα
προωθήσουν ένα αποδοτικότερο και πιο εύχρηστο σύστημα τιμολόγησης αποδοτικότερο και θα
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η ιδιωτική συμμετοχή και η συμφωνία παραχώρησης οδήγησε σε μια εμπορική επιτυχία με έναν
ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.
Η επιχείρηση παρέχει τις υπηρεσίες σε έναν πληθυσμό περίπου 1.3 εκατομμύριων ανθρώπων, τον
οποίο εξυπηρετεί με ένα δίκτυο παροχής νερού συνολικού μήκους 3.500 χλμ, ένα δίκτυο
αποχέτευσης μήκους 1.700 χλμ, δύο εγκαταστάσεις κατεργασίας ύδατος σε Bistritsa και
Pancharevo και μια εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
Η κύρια επένδυσης που απαιτείται με την συμφωνία παραχώρησης είναι €78 εκ κατά τη διάρκεια
των πρώτων πέντε ετών και τουλάχιστον $150 εκ κατά τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών για την
επέκταση και την αποκατάσταση του δικτύου διανομής ύδατος, τη βελτίωση της ποιότητας του
πόσιμου νερού και την εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση των απωλειών ύδατος κατά μήκος
του δικτύου παροχής νερού. Η χρήση των πόρων, της συλλογής και της επεξεργασίας των
λυμάτων είναι τώρα αποδοτικότερη.
Η είσπραξη του εισοδήματος βελτιώνεται από την εφαρμογή ενός νέου συστήματος τιμολόγησης.
Η φορολογική μεταρρύθμιση άρχισε προκειμένου να επιτευχθεί η ανακούφιση των επιδοτήσεων.
Εντούτοις οι φόροι για τις υπηρεσίες επεξεργασίας ύδατος και αποβλήτων αυξήθηκαν αλλά είναι
ακόμα ανταγωνιστικοί και προσιτοί και συγχρόνως οι καταναλωτές απολαμβάνουν την καλύτερη
ποιότητα της υπηρεσίας.
Το πρόγραμμα προωθεί τα περιβαλλοντικά οφέλη.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην Ε.Ε. μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΣΔΙΤ ως
μέσο για να επιτύχουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και την συμμόρφωσή
τους με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της Ε.Ε.
Οι ΣΔΙΤ έχουν ισχυρά κίνητρα για να χρησιμοποιήσουν ένα περιβαλλοντικά υγιές σχέδιο
και αυτό επειδή θα αυξήσει την αποδοτικότητα πέρα από τους όρους του προγράμματος.
 Το πρόγραμμα ενεργειακού καναλιού στο λιμάνι Poti, Γεωργία
Οι αυξανόμενες κυκλοφοριακές ροές από την Ευρώπη μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας
την Οδησσό, την Βάρνα και την Κωνστάντσα στον Καύκασο υπερφορτώνει τις εγκαταστάσεις
στο λιμένα Poti. Το Poti, μια από τις σημαντικότερες και παλαιότερες θαλάσσιες εξόδους της
Γεωργίας από το 1858. Ο λιμένας Poti είναι στρατηγική πύλη στον Καύκασο και τις κεντρικές
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ασιατικές οικονομίες. Είναι η κοντινότερη διαδρομή που συνδέει την Ευρώπη με την Κεντρική
Ασία και η επέκτασή της είναι η ευρωασιάτικη μεταφορική οδός γνωστή ως TRACECA (ο νέος
«δρόμος μεταξιού»).
Ως τμήμα του προγράμματος διεύρυνσης και σε απάντηση σε μια επείγουσα ανάγκη για υψηλές
επενδύσεις, το Ενεργειακό Κανάλι (Poti) ΕΠΕ ιδρύθηκε ως κοινοπραξία μεταξύ μιας ενεργειακής
εταιρίας και του λιμανιού Poti (Γεωργία) κάτω από την εγγυοδοσία μιας ομάδας εκμετάλλευσης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας με παράλληλα δάνεια από την
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) καθώς και από την Τράπεζα Εμπορίου και
Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB), με συνολικό κόστος προγράμματος $30
εκατομμύρια.
Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει μια ελάχιστου κόστους διαδρομή εξαγωγής για τα προϊόντα
πετρελαίου από την Κασπία στη Μαύρη Θάλασσα, να ενθαρρύνει την κυκλοφορία των
σιδηρόδρομων και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των προγραμμάτων που σχεδιάζονται για τις
εγκαταστάσεις καθαρισμού στην Κασπία. Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: ενίσχυση
των προτύπων υπηρεσιών στην περιοχή μέσω των εμπορικά χρησιμοποιημένων εγκαταστάσεων
κάτω από την ιδιωτική διαχείριση, δημιουργία μεγαλύτερου ανταγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα
και ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά ασφαλούς στρατηγικής.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γεωργίας και διάφορες δημόσιες συνεδριάσεις που αρχίζουν
από τους Γεωργιανούς Πράσινους επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες για τον πιθανό διασυνοριακό
αντίκτυπο της διαρροής πετρελαϊκών παραγώγων έξω από το λιμάνι και το μέλλον του φυσικού
αποθέματος Kolkheti. Μια εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης (EIA) διεξήχθη. Το MoE,
μετά από την αναθεώρηση του EIA, προσδιόρισε τις ακόλουθες απαιτήσεις προγράμματος:
Οι πρόσθετες τεχνικές παράμετροι για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
αποχέτευσης πρέπει να παρουσιαστούν για έγκριση.
Ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης διαρροών πετρελαίου πρέπει να αναπτυχθεί και να
συντονιστεί πριν από την ανάθεση του τερματικού σταθμού.
Ένα πρόγραμμα αυτοελέγχου πρέπει να αναπτυχθεί και να εγκριθεί.
Οι γειτονικές χώρες πρέπει να ενημερωθούν για το έργο και τις ενδεχομένως δυσμενείς
διασυνοριακές επιδράσεις του κάτω από τα δυσμενή σενάρια.
Η Γεωργία είχε αναπτύξει επίσης το εθνικό σχέδιο πιθανότητας διαρροών πετρελαίου της
με στόχο να καταφέρει την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διάβαση μέσω του
στενού.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Οι ΣΔΙΤ είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τις κυβερνήσεις να προσελκύσουν το
ξένο κεφάλαιο σε προγράμματα μεγάλης κλίμακας.
Η ανάμειξη των πρόσθετων ομάδων ενδιαφέροντος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους,
και ως εκ τούτου τις δαπάνες.
 Το νέο για πολλές χρήσεις τερματικό σταθμό στο λιμάνι της Βαλτικής Ventspils, της Λετονίας
Τα δάνεια που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα για την Αναδημιουργία και την Ανάπτυξη θα βοηθήσουν τους λετονικούς
σιδηροδρόμους, την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας έτσι ώστε να
ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες μιας σύγχρονης διαδρομής διέλευσης. Θα χρησιμοποιηθούν για να
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εκσυγχρονίσουν τη γραμμή του κύριου σιδηροδρομικού διάδρομου της Λετονίας και για να
αναβαθμίσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο στον κύριο λιμάνι της Λετονίας. Αυτό θα αυξήσει την
αποδοτικότητα των υπηρεσιών των σιδηροδρομικών μεταφορών της Λετονίας, θα μειώσει τις
περιβαλλοντικές απειλές στο λιμάνι με τη απομάκρυνση χημικών ουσιών και προϊόντων
πετρελαίου μακριά από την εποικημένη περιοχή.
Το ΕΕ-PHARE παρέχει επίσης σημαντική επιχορήγηση για την ανάπτυξη της υποδομής του
σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και κεφάλαια που θα συμβάλουν στην αναδιάρθρωση των
σιδηροδρόμων της Λετονίας.
Το Ventspils είναι το δέκατο πέμπτο μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο λιμάνι
ειδικευμένο στο υγρό φορτίο στη θάλασσα της Βαλτικής. Το πρόγραμμα δομήθηκε ως ΣΔΙΤ
μεταξύ του SIA Noord Natie Ventspils Terminal (NNVT), μια επιχείρηση κοινοπραξίας που
αναγνωρίστηκε στη Λετονία, και τις λιμενικές αρχές Ventspils για να κτίσει και να λειτουργήσει
ένα νέο πολλαπλών χρήσεων τερματικό σταθμό στο λιμάνι Ventspils κόμβο συνδυασμένων
μεταφορών. Ο νέος τερματικός σταθμός θα εισάγει την αποδοτικότητα, την καινοτομία και μια
καλύτερη υπηρεσία για τους πελάτες μέσω των σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης. Συνολικά, αυτό
το πρόγραμμα θα αυξήσει την αποδοτικότητα με την εξισορρόπηση των κυκλοφοριακών ροών,
και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ασφάλειας.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι περίπου €69 εκατομμύρια όπου η δημόσια
χρηματοδότηση υπερβαίνει τα €29.5 εκατομμύρια. Ο NNVT έλαβε δάνειο €19.5 εκατομμυρίων
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται ως ιδιωτική
συμβολή στο ΣΔΙΤ και εν μέρει για να χρηματοδοτήσει την αγορά και την εγκατάσταση του
εξοπλισμού χειρισμού φορτίου του νέου πολλαπλών χρήσεων τερματικό σταθμό.
Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης (EAP) αναπτύχθηκε και συμφωνήθηκε με τις λιμενικές
αρχές και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ακολουθεί τα πρότυπα της
εθνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Τράπεζας για το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια.
Συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την περίπτωση:
Τα ΣΔΙΤ μπορούν να αποδίδουν υψηλότερη απόδοση από αυτοί των παραδοσιακών
μεθόδων.
Τα ΣΔΙΤ μπορεί να βοηθήσουν προσελκύοντας το ξένο κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει
τις ακριβές εγκαταστάσεις.
Η νέα τεχνογνωσία όσον αφορά το περιβάλλον μπορεί να ληφθούν από το εξωτερικό.
Τα ΣΔΙΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή
πρότυπα υγείας και ασφάλειας (4).

3.5

Οι Πρόσφατες Τάσεις

29B

Σήμερα στην Ευρώπη, η ανάπτυξη των ΣΔΙΤ (ή PPP όπως διεθνώς λέγεται) είναι στενά συνδεδεμένη
στην ύπαρξη ενός φορέα εθνικής κλίμακας που αφιερώνεται στην προώθησή τους. Η ανάπτυξη των
ΣΔΙΤ και η ύπαρξη των δομών αυτών διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με το πόσο ισχυρή είναι η
σημασία των ΣΔΙΤ σε αυτή τη χώρα αλλά και με το πόσο ισχυρό ρόλο διαδραματίζουν οι δημόσιοι
οικονομικοί φορείς στη δημόσια χρηματοδότηση των ΣΔΙΤ. Όσο πιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο
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θεσμός των ΣΔΙΤ σε μια χώρα τόσο πιο μικρή είναι η συμμετοχή των δημόσιων οικονομικών φορέων
στη χρηματοδότηση των ΣΔΙΤ.
Με βάση τα παραπάνω οι δυναμικότερες χώρες στην προώθηση των ΣΔΙΤ είναι το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ιταλία που έχουν ήδη τέτοιους φορείς εθνικής κλίμακας, τουλάχιστον δυο,
για την προώθηση του θεσμού αυτού. Σε αυτές τις χώρες σιγά σιγά θα μπορούσαμε να
συμπεριλάβουμε σε μερικά χρόνια την Ολλανδία που έχει κάνει σημαντικά βήματα. Το επόμενο
γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται κατά πρώτον από το Βέλγιο και την Ελλάδα και στην συνέχεια
από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το Βέλγιο και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν ήδη ένα
φορέα εθνικής κλίμακας. Η Ισπανία και η Πορτογαλία, μαζί με την Γερμανία είναι αρκετά βήματα
πίσω. Στις χώρες αυτές οι φορείς αυτοί υφίστανται μόνο σε περιφερειακή κλίμακα. Με εξαίρεση την
Γερμανία, στις άλλες δυο, γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα δημιουργηθούν και σε αυτές φορείς
εθνικής κλίμακας. Το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από την Γερμανία και την Γαλλία. Η
Γαλλία ακόμα δεν έχει κάποια τέτοια δομή, όπως πολλές άλλες χώρες, αλλά κινείται δυναμικότερα
από τις υπόλοιπες, και η Γερμανία δεν έχει κάνει ακόμα σημαντικά βήματα για να δημιουργήσει ένα
φορέα εθνικής κλίμακας.
Οι τάσεις ανάπτυξης των ΣΔΙΤ σε ολόκληρη την Ευρώπη διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα
και από τομέα σε τομέα. Στην ανάπτυξη των ΣΔΙΤ στην Ευρώπη υπάρχουν και πολλά παράδοξα. Για
παράδειγμα, κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ελλάδα που έχουν ήδη κάποιους φορείς για την
προώθηση των ΣΔΙΤ, είτε σε εθνική κλίμακα είτε σε περιφερειακή κλίμακα, υπολείπονται σημαντικά
ή είναι στο ίδιο επίπεδο, όσων αφορά στην υλοποίηση των έργων με χώρες που δεν έχουν καμία
τέτοια δομή όπως η Γαλλία και οι Σκανδιναβικές χώρες.
Οι χώρες που είναι δυναμικότερες στην υλοποίηση των ΣΔΙΤ και θα είναι στο άμεσο μέλλον είναι το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ιταλία. Ακολουθούν τις χώρες αυτές, αρκετά πιο πίσω, η
Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Μικρά βήματα κάνουν και οι Σκανδιναβικές
χώρες, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Γαλλία.
Στο σχήμα 3.4 παρουσιάζεται η ομαδοποίηση των διάφορων χωρών σε τρείς ομάδες. Ο κάθετος
άξονας παρουσιάζει την σχετική βαρύτητα των δημόσιων οικονομικών φορέων στο δημόσιο
οικονομικό ενδιαφέρον, ενώ ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στην σχετική βαρύτητα των PFI τύπου
των PPP (ΣΔΙΤ).

Σχήμα 3.4 Οι ομάδες των χωρών ανάλογα με την δυναμική της εγχώριας αγοράς των ΣΔΙΤ
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Χάχ
Χάρτης 3.2 Οι δομές που αφιερώνονται στην προώθηση των ΣΔΙΤ στην Ευρώπη
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Σχήμα 3.5 Η ‘χαρτογράφηση’ των φορέων της ΣΔΙΤ
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Οι τομείς που είναι πιο δυναμικοί και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να είναι για αρκετά χρόνια ακόμα είναι οι μεταφορές, η υγεία και οι δημόσιες υποδομές.
Ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο η αγορά των ΣΔΙΤ ακολουθεί μια σταθερή τάση αύξησης με πιο δυναμικούς τομείς τις μεταφορές, την υγεία, τη στέγαση και την
εκπαίδευση. Στην Ιταλία οι τομείς αυτοί είναι οι μεταφορές και η στέγαση.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται οι τάσεις ανάπτυξης των ΣΔΙΤ στις ευρωπαϊκές χώρες και οι τομείς στους οποίους κυρίως εφαρμόζονται.

Χάρτης 3.3 Οι τάσεις ανάπτυξης της ΣΔΙΤ ανά χώρα και τομέα
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004
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Σχήμα 3.6 Η τάση της αγοράς της ΣΔΙΤ στην Ιταλία από το 2001-2003
Πηγή: Galaxy Fund, Γαλλία, 2004

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.6 στην Ιταλία όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ΣΔΙΤ εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στα έργα των μεταφορών και
στη στέγαση των δημόσιων εγκαταστάσεων. Υπάρχει σημαντική ανάπτυξη των ΣΔΙΤ και σε άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, ο τουρισμός κ.α.(3).
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ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

9B

Οι Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα σε μεγάλα έργα
υποδομής όπως αναφέρθηκε και στα παραπάνω κεφάλαια, είναι κυρίως συμβάσεις παραχώρησης. Η
μορφή που είναι συνηθέστερη στην Ελλάδα είναι η μέθοδος BOT (Κατασκευή – Λειτουργία –
Μεταβίβαση). Η μέθοδος αυτή είναι η επικρατέστερη μορφή σε ότι αφορά σε μη αποδοτικά έργα, που
απαιτούν οικονομική συμμετοχή του Δημοσίου και εφαρμόστηκε κατά κόρον στις συμβάσεις
παραχώρησης οδικών έργων, όπως την Αττική Οδό και τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Εξαίρεση αποτελεί
ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, στον οποίο εφαρμόστηκε η μέθοδος BOOT
(Κατασκευή – Ιδιοκτησία – Λειτουργία – Μεταβίβαση) με τη μορφή κοινοπραξίας (7),(9).

4.1

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’

30B

Η Σύμβαση Παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών στα Σπάτα υπογράφτηκε και
κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1995 με το Ν.2338/1995. Η σύμβαση αυτή ρυθμίζει το
σύνολο των σχέσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, των μελών της κατασκευάστριας
Κοινοπραξίας, της Εταιρίας του Αεροδρομίου, στην οποία συμμετέχει και το Ελληνικό Δημόσιο,
καθώς και συνολικά το καθεστώς του νέου αερολιμένα. Με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκε και η εταιρία
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ».
Με τη σύμβαση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στα μέλη της Κοινοπραξίας για περίοδο 30
χρόνων (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και περίοδος 5 χρόνων μελετών και κατασκευών) το
αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο να πραγματοποιήσουν τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, τη
κατασκευή, την ολοκλήρωση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη διοίκηση και την ανάπτυξη του
αεροδρομίου.
Στη σύμβαση αυτή υπάρχει ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Ρύπανση», η οποία αναφέρεται στην
κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, τέτοιου τύπου και σε τέτοια
τοποθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
-Οποιαδήποτε απόβλητα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του αεροδρομίου, δε θα
απελευθερώνουν στο περιβάλλον οποιοδήποτε υλικό, που μπορεί να προκαλέσει ρύπανση ή
να βλάψει ανθρώπινο ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό.
-Τα εν λόγω απόβλητα ή υλικά θα καθίστανται απολύτως αβλαβή για το περιβάλλον ή/και τον
ανθρώπινο ή άλλο οργανισμό.
Η σύμβαση αυτή χαρακτηρίζεται ως σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, για την οποία
παρέχονται και άλλα ανταλλάγματα στον ανάδοχο, πλην του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου.
Ειδικότερα, πέραν της πρόβλεψης της δυνατότητας επιβολής διαφόρων τελών στους χρήστες του
αεροδρομίου, ως αντάλλαγμα για την κατασκευή του αεροδρομίου, το Ελληνικό Δημόσιο παρείχε
στην Εταιρία του Αεροδρομίου επιδότηση, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ενώ εγγυήθηκε το σύνολο των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συμμετείχε δε στην
κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου δια της καταβολής ειδικού τέλους αναχωρούντων
επιβατών. Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους παρακάτω πινάκες.
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Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
‘Ελευθέριος Βενιζέλος’
ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ

U

ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΥΣ‐
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΙΤΕ Ο
ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΝΑΙ
(ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ)
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΑΙ
(faulty design)
U

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (TPL)

ΝΑΙ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΟΧΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ,
ΝΑΙ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, κ.α.)
ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
ΟΧΙ
(ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
U

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ‐
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(faulty design)

ΝΑΙ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (TPL)

ΝΑΙ

ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΝΑΙ

ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΝΑΙ

ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
κ.α.)

ΝΑΙ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
(ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

ΟΧΙ

Πίνακας 4.1 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Οι απαλλοτριώσεις και οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις
σύμφωνα με την σύμβαση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

87

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Πίνακας 4.1 αναφέρεται στις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων, του Ελληνικού Δημοσίου και του
Αναδόχου του έργου, όσον αφορά στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, καθώς και στις υποχρεωτικές
ασφαλίσεις κατά την περίοδο των Μελετών-Κατασκευών και την περίοδο Λειτουργίας.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
‘Ελευθέριος Βενιζέλος’
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

U

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ‐
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ HERMES (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
(ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ)

U

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
Κ.τ.Ε. (ΜΕΧΡΙ 25% ΑΥΤΗΣ)

ΟΧΙ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΑΠΟ
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ Α.Ε.
(ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50%)

ΝΑΙ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ)

U

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Κ.τ.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ 15 ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ Φ.ΠΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ / ΠΑΡΟΧΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Πίνακας 4.2 Τα στοιχεία της χρηματοδότησης της σύμβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
‘Ελευθέριος Βενιζέλος’
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία της χρηματοδότησης του έργου, όπως οι
εγγυήσεις των δανείων και οι φορολογικές απαλλαγές του αναδόχου, ενώ στον Πίνακα 4.3
παρουσιάζεται το κόστος κατασκευής, οι πηγές των κεφαλαίων καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής
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τους στη χρηματοδότηση του έργου. Από αυτό τον πίνακα εκτιμάται ότι η ιδιωτική συμμετοχή είναι
υπερβολικά μικρή. Αναλυτικότερα οι πηγές χρηματοδότησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4 (7),(9).

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
‘Ελευθέριος Βενιζέλος’
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

U

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.219 (σε εκατ. €)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

700 (σε εκατ. €)
31%
1.101 (σε εκατ. €)
62%
134 (σε εκατ. €)
6%
14 (σε εκατ. €)
1%

ΔΑΝΕΙΑ
(σε %)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(σε %)
ΑΛΛΑ
(σε %)
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(σε %)

‐

Πίνακας 4.3 Το κόστος κατασκευής και οι πηγές των κεφαλαίων για την σύμβαση του Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(σε %)
Πηγές

Εκατομμύρια €

Δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων

997 (45%)

Εμπορικές Τράπεζες
Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίου
(Σπατόσημο)

312 (14%)
300 (13%)

Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

250 (11%)

Επιχορηγήσεις Ελληνικού Δημοσίου

150 (7%)

Μετοχικό Κεφάλαιο
Δάνεια Μετοχών
Δάνειο για τον Εμπορευματικό
Σταθμό

134 (6%)
45 (2%)

Άλλα

14 (1%)

Συνολικές Πηγές

2,219 (100%)

17 (1%)

Πίνακας 4.4 Οι χρηματικοί πόροι για το Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003
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4.2

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η Ζεύξη Ρίου-Αντίρριου

31B

Η Σύμβαση Παραχώρησης για τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου υπογράφτηκε και κυρώθηκε από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο το 1996 με τον Ν. 2395/1996. Η σύμβαση αυτή ρυθμίζει το σύνολο των σχέσεων μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας παραχώρησης «Γάλλο-Ελληνικός Φορέας
Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου» («ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» ) για τη μελέτη, την κατασκευή, τη
χρηματοδότηση και την εκμετάλλευση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου, της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και της Κοινοπραξίας Κατασκευής «Κοινοπραξία
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ» και των μελών αυτής, η οποία ανέλαβε την κατασκευή της ζεύξης.
Αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης είναι η παροχή στην ανάδοχο ανώνυμη εταιρία
παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος μελέτης-κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας
και συντήρησης της Γέφυρας, για όλο το διάστημα της παραχώρησης, καθώς και του δικαιώματος της
επιβολής και είσπραξης διοδίων-τελών από τους χρήστες κατά την διάρκεια της περιόδου
παραχώρησης, δηλαδή για χρονικό διάστημα 42 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης
(συμπεριλαμβάνονται και η περίοδος 7 ετών της κατασκευής), και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
Ακόμα προβλέπονται αποζημιώσεις στην περίπτωση που η Σύμβαση δεν τεθεί σε ισχύ λόγω
αδυναμίας του Αναδόχου να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση του έργου (δανειακές
συμβάσεις). Για την περίπτωση αυτή δίνεται περιθώριο ενός έτους. Το ίδιο ίσχυε και στην περίπτωση
μη κύρωσης της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή, εντός του χρονικού διαστήματος των τριών
μηνών.
Στο έργο αυτό, πέραν του δικαιώματος επιβολής διοδίων ως εργολαβικό αντάλλαγμα που παρέχεται
στον ανάδοχο, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει, μεταξύ άλλων και χρηματοδοτική συμβολή, αλλά και
αναλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεώσεων, όπως της διασφάλισης της είσπραξης των διοδίων-τελών
καθ’ όλη την διάρκεια της παραχώρησης. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4.5.
Όσον αφορά στο περιβάλλον, υπάρχει σχετική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (67731/15.9.1993), που
αφορά αποκλειστικά το έργο αυτό και περιλαμβάνει κάποιες εξειδικευμένες δράσεις λαμβανομένου
υπόψη του γεγονότος ότι πρόκειται για κατασκευή σε θαλάσσιο χώρο που ενδέχεται να ρυπανθεί από
ρήψη μολυσματικών ή τοξικών ουσιών, στερεών ή υγρών αποβλήτων, καθώς και μέτρα που έχουν να
κάνουν με το θόρυβο, π.χ. ηχοπετάσματα στις οδούς πρόσβασης. Οι εξειδικευμένες αυτές δρασεις
αναφέρονται ενδεικτικά και στη Σύμβαση Παραχώρησης.
Σημαντική ιδιομορφία της ανωτέρω σύμβασης είναι επίσης η πρόβλεψη, ότι οι όροι της είναι δυνατόν
να τροποποιούνται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου μετά από αίτημα των δανειστών και για τις ανάγκες
του ιδιωτικού δανεισμού του έργου, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία και το ρόλο της
ιδιωτικής χρηματοδότησης, την οποία ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εξεύρει. Επίσης στην ανωτέρω
σύμβαση προβλέπονται διαδικασίες υποκατάστασης του αναδόχου.
Σημειώνεται ότι αν και η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύμβαση παραχώρησης
δημοσίων έργων, έχει χαρακτηρισθεί και ως σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία της σύμβασης αυτής παρουσιάζονται στους παρακάτω πινάκες.
Ο Πίνακας 4.5 αναφέρεται στις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων, του Ελληνικού Δημοσίου και του
Αναδόχου του έργου, όσον αφορά στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, καθώς και στις υποχρεωτικές
ασφαλίσεις κατά την περίοδο των Μελετών-Κατασκευών και την περίοδο Λειτουργίας.
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου
ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ

U

ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ

‐

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΥΣ‐
ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΤΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΙΤΕ Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΝΑΙ
(ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ)
U

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
(faulty design)

ΝΑΙ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (TPL)

ΝΑΙ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ,
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, κ.α.)

ΝΑΙ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
ΝΑΙ
(ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
U

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ‐
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΑΙ
(faulty design)
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (TPL)
ΝΑΙ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΝΑΙ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΝΑΙ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, κ.α.)
ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
ΝΑΙ
(ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
Πίνακας 4.5 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Οι απαλλοτριώσεις και οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις
σύμφωνα με την σύμβαση για την ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου αυτού παρουσιάζονται σημαντικά της στοιχεία στον
Πίνακα 4.6. Τέτοια στοιχεία είναι οι εγγυήσεις των δανείων και οι φορολογικές απαλλαγές του
αναδόχου. Στον Πίνακα 4.7 παρουσιάζεται το κόστος κατασκευής, οι πηγές των κεφαλαίων καθώς και
τα ποσοστά συμμετοχής τους στην χρηματοδότηση του έργου (7),(9).

Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

U

ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟ
ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ‐ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

U

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Κ.τ.Ε.
(ΜΕΧΡΙ 25% ΑΥΤΗΣ)

ΝΑΙ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟ
ΟΧΙ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ Α.Ε.
(ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50%)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ)
U

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Κ.τ.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ Φ.ΠΑ.
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ / ΠΑΡΟΧΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πίνακας 4.6 Τα στοιχεία της χρηματοδότησης της σύμβασης της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

U

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

738,356 (σε εκατ. €)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

306,367 (σε εκατ. €)
41,49%
361,854 (σε εκατ. €)
49,01%
69,206 (σε εκατ. €)
9,37%
-

ΔΑΝΕΙΑ
(σε %)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(σε %)
ΑΛΛΑ
(σε %)
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(σε %)

-

ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(σε %)

2.749,474 (σε εκατ. €)
0,37%

Πίνακας 4.7 Το κόστος κατασκευής και οι πηγές των κεφαλαίων για την σύμβαση της ζεύξης ΡίουΑντιρρίου
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003
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4.3

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Περιφερειακός Δακτύλιος της Αθήνας (‘Αττική Οδός’)

32B

Η Σύμβαση Παραχώρησης για την ‘Αττική Οδό’ υπογράφτηκε και κυρώθηκε από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο το 1996 με τον Ν.2445/1996. Η σύμβαση αυτή ρυθμίζει το σύνολο των σχέσεων μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας παραχώρησης «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για τη
μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου ΕλευσίναςΣταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού καθώς και η
σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, της ανώνυμης εταιρίας παραχώρησης «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ»
καθώς και της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ-Κατασκευής ΕΛΕΣΣ και ΔΠΛΥ»,
των μελών της ως άνω κοινοπραξίας και των επενδυτών, ιδρυτικών μελών και αρχικών μετόχων της
ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας παραχώρησης.
Με τη σύμβαση αυτή παραχωρήθηκε στην ανάδοχο ανώνυμη εταιρία παραχώρησης το αποκλειστικό
δικαίωμα μελέτης, κατασκευής, ανάπτυξης, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου
της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και της Δυτικής
Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, το δικαίωμα επιβολής και είσπραξης διοδίων-τελών από τους
χρήστες για συγκεκριμένο χρόνο (Περίοδος Παραχώρησης), το δικαίωμα κατασκευής παράλληλων
έργων καθώς και το δικαίωμα άσκησης άλλων εμπορικών εκμεταλλεύσεων, προς εξυπηρέτηση των
χρηστών. Και σε αυτή την περίπτωση πέραν της επιβολής διοδίων, η οποία συνιστούσε το συμβατικό
αντάλλαγμα του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, δόθηκαν και άλλα ανταλλάγματα, όπως η
χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου (παροχή οικονομικού ανταλλάγματος ανάλογου με το
εργολαβικό αντάλλαγμα κατασκευαστικής σύμβασης).
Στην ανωτέρω σύμβαση υπάρχει ιδιαίτερη ρύθμιση του καθεστώτος αποζημίωσης του αναδόχου σε
περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας, η οποία τυχόν επιδρά στο συμβατικό αντάλλαγμα είτε προς το
χειρότερο, είτε προς το καλύτερο.
Αναλυτικότερα στοιχεία της σύμβασης αυτής παρουσιάζονται στους παρακάτω πινάκες.
Στον Πίνακα 4.8 παρουσιάζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων, δηλαδή του
αναδόχου και του Ελληνικού Δημοσίου. Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση: να κατασκευάσει το
έργο και να το λειτουργήσει εύρυθμα καθ’ όλο το διάστημα της σύμβασης, αναλαμβάνοντας
συγκεκριμένες σχετικές υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και των χρηστών του
αυτοκινητόδρομου, να εξασφαλίσει την ιδιωτική χρηματοδότησή του, να συνάψει το σύνολο των
συμβάσεων, να ασφαλίσει το σύνολο του έργου έναντι κινδύνων και να εγγυηθεί τα δάνεια για τη
χρηματοδότηση του έργου. Στην περίπτωση των απαλλοτριώσεων δεν πρέπει να ξεχνάμε τα τεράστια
ποσά που επιβαρύνθηκε το Δημόσιο αλλά και τη μεγάλη καθυστέρηση τους.
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Περιφερειακός δακτύλιος της Αθήνας (‘Αττική Οδός’)
ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ

U

ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΥΣ‐
ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΤΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΙΤΕ Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΝΑΙ
(ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ)
U

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
(faulty design)

ΝΑΙ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (TPL)

ΝΑΙ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΧΙ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

ΟΧΙ

ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, κ.α.)

ΝΑΙ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
ΟΧΙ
(ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
U

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ‐
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(faulty design)

ΝΑΙ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (TPL)
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ‐ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, κ.α.)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
ΟΧΙ
(ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
Πίνακας 4.8 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Οι απαλλοτριώσεις και οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις
σύμφωνα με την σύμβαση της Αττικής Οδού
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003
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Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου το Ελληνικό Δημόσιο δεν εγγυήθηκε τα δάνεια κατά την
κατασκευαστική περίοδο, αλλά παρέχει εγγυήσεις για την περίοδο λειτουργίας. Έτσι, για κάθε τμήμα
του έργου που ολοκληρώνεται, οι εγγυήσεις, που παρέχονται από τις εμπορικές τράπεζες,
«μετατίθενται» στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο στην ουσία αναλαμβάνει, σχεδόν εξ
ολοκλήρου, τον κυκλοφοριακό κίνδυνο, στην περίπτωση που οι διελεύσεις στο νέο άξονα είναι
λιγότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Στους Πίνακες 4.9 και 4.10 παρουσιάζονται τα
στοιχεία της χρηματοδότησης του έργου (7),(9).

Περιφερειακός δακτύλιος της Αθήνας (‘Αττική Οδός’)
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

U

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 70% ΤΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EIF ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30%
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
(ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ‐ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

U

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
Κ.τ.Ε. (ΜΕΧΡΙ 25% ΑΥΤΗΣ)

ΝΑΙ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΑΠΟ
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ Α.Ε.
(ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50%)

ΟΧΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ)

U

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟ
ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ Φ.ΠΑ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ / ΠΑΡΟΧΗ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Πίνακας 4.9 Τα στοιχεία χρηματοδότησης της σύμβασης της Αττικής Οδού
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Κ.τ.Ε.

Περιφερειακός δακτύλιος της Αθήνας (‘Αττική Οδός’)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

U

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

738,356 (σε εκατ. €)
306,367 (σε εκατ. €)
41,49%
361,854 (σε εκατ. €)
49,01%
69,206 (σε εκατ. €)
9,37%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΑΝΕΙΑ
(σε %)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(σε %)
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(σε %)

‐
2.749,474 (σε εκατ. €)

0,37%
Πίνακας 4.10 Το κόστος κατασκευής και οι πηγές των κεφαλαίων για την σύμβαση της Αττικής Οδού
Πηγή: Τεχνικά Χρονικά, 2003

95

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4.4

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης

33B

Με τον Ν. 2714/1999 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η σύμβαση για την μελέτη, κατασκευή,
χρηματοδότηση και εκμετάλλευση του Μετρό Θεσσαλονίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
της ανώνυμης εταιρίας παραχώρησης «Θεσσαλονίκη Μετρό Α.Ε.», στην οποία συμβάλλονταν ως εκ
τρίτου η κατασκευαστική κοινοπραξία, τα μέλη αυτής και οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας
παραχώρησης .
Αντικείμενο της σύμβασης αυτής ήταν η παραχώρηση του δικαιώματος σχεδιασμού, κατασκευής,
χρηματοδότησης, θέσης σε λειτουργία, ολοκλήρωσης, ανάπτυξης, συντήρησης, διαχείρισης και
λειτουργίας του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, με κίνδυνο και ευθύνη του αναδόχου, στον οποίον
το Ελληνικό Δημόσιο παρείχε, ως συμβατικό αντάλλαγμα, χρηματικό ποσό ως χρηματοδοτική
συμβολή στο έργο, χρηματικό αντάλλαγμα για την κατασκευή των παράλληλων έργων και
αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Μετρό
μέχρι τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, λαμβάνοντας τόσο τα έσοδα από τα εισιτήρια όσο και από
την επιδότηση από το Δημόσιο των εισιτηρίων, η οποία προβλεπόταν από τη σύμβαση, έτσι ώστε το
συμβατικό αντάλλαγμα του αναδόχου να προκύπτει τόσο από την εκμετάλλευση του έργου όσο και
από τις ετήσιες περιοδικές εγγυημένες παροχές, που αυτός θα ελάμβανε υπό τη μορφή επιδότησης
εισιτηρίων. Ο ανάδοχος επίσης θα ελάμβανε και τα έσοδα των διαφημίσεων ή άλλων εμπορικών
εκμεταλλεύσεων στους χώρους του Μετρό.
Η σύμβαση για το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν τέθηκε σε ισχύ, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης των πόρων
χρηματοδότησης, αλλά και λόγω της άρνησης ενός εκ των μετόχων της Παραχωρησιούχου εταιρίας
να αποδεχθεί όλους του όρους της σύμβασης παραχώρησης και ακυρώθηκε. Η κατασκευή του Μετρό
αποφασίστηκε να γίνει ως δημόσιο έργο (7),(9).

4.5

Κατασκευή και Λειτουργία Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

34B

Στον τομέα του φυσικού αερίου (Φ.Α.) αποφασίσθηκε να κατασκευασθούν και λειτουργήσουν με
αυτοχρηματοδότηση τα δίκτυα διανομής, ως εξής.
Ο Ανάδοχος, που θα επιλεγόταν από σχετικό διαγωνισμό, θα συμμετείχε κατά 49% στην αντίστοιχη
τοπική εταιρεία διανομής (Ε.Π.Α. - Εταιρεία Παροχής Αερίου), που ιδρύεται για να αναπτύξει και
εκμεταλλευθεί το δίκτυο [το υπόλοιπο 51% θα κρατούσε η ΔΕΠΑ μέσω των τοπικών θυγατρικών
εταιρειών της (Ε.Δ.Α.- Εταιρείες Διανομής Αερίου), οι οποίες θα είχαν απλώς την κυριότητα των
κατασκευασθέντων και κατασκευασμένων δικτύων]. Μέσω συμφωνίας μετόχων θα δίνονταν
αυξημένες αρμοδιότητες διοίκησης στον Ανάδοχο. Η Ε.Π.Α. θα ελάμβανε από το Δημόσιο
αποκλειστική Άδεια Διανομής, διάρκειας 30 ετών, για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Το
αντικείμενο του διαγωνισμού θα ήταν πλειοδοτικό ως προς το ποσό που θα εισέφερε ο Ανάδοχος, για
να πάρει το 49% της αντίστοιχης Ε.Π.Α. Το ποσό αυτό όμως θα παρέμενε στα ταμεία της Ε.Π.Α. και
θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή των δικτύων διανομής, μαζί με τις κοινοτικές επιχορηγήσεις,
που είχαν εξασφαλισθεί από το Κ.Π.Σ.ΙΙ. Επί πλέον, οι Ε.Π.Α. θα είχαν εξασφαλισμένη τροφοδότηση
σε αέριο από τη ΔΕΠΑ, με βάση τους όρους των υπαρχουσών συμβάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου
της ΔΕΠΑ και με ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα πρώτα χρόνια. Στο διαγωνισμό θα επιτρεπόταν να
συμμετάσχουν μόνο σχήματα, που θα περιλάμβαναν ως leader εταιρεία αποδεδειγμένης εμπειρίας σε
διανομή Φ.Α. αντίστοιχου μεγέθους. Κάθε συμμετέχων θα μπορούσε να υποβάλλει προσφορά και στις
3 περιοχές (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Θεσσαλία), αλλά δεν θα μπορούσε να πάρει και Αθήνα και
Θεσσαλονίκη [στην περίπτωση που θα πλειοδοτούσε και στις δύο, θα έπρεπε να επιλέξει τη μία].
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Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε, όπως είχε σχεδιαστεί, ως εξής.
Το 1995 ψηφίστηκε ο Ν. 2364 και η ΔΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, συνέστησε τον
Δεκέμβριο του 1995 τις τρεις Ανώνυμες Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) στις γεωγραφικές
περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Οι εταιρείες αυτές είναι θυγατρικές της ΔΕΠΑ, η
οποία μετέχει στο κεφάλαιο αυτό κατά 100%. Η ΔΕΠΑ μεταβίβασε στις ΕΔΑ με πώληση το ήδη
κατασκευασθέν δίκτυο διανομής Φ.Α., όπως ορίζει ο Ν. 2364/95 και αντί χρημάτων έλαβε μετοχές
ισόποσης αξίας.
Η ΔΕΠΑ, για λογαριασμό των ΕΔΑ, το 1996 επέλεξε ως σύμβουλο, για τη διενέργεια των
διαγωνισμών ανάδειξης ιδιωτών επενδυτών, την Κ/Ξ ALPHA FINANCE – ROTHCHILD.
Σε εφαρμογή του Ν. 2364/95, τον Ιανουάριο του 1998 εξεδόθη Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 10/1998),
το οποίο καθόριζε τους όρους διενέργειας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών
επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου. Αμέσως μετά έγινε η προκήρυξη της πρώτης φάσης του
Διεθνούς Διαγωνισμού (Προεπιλογή) , η οποία ολοκληρώθηκε το τέλος Ιουλίου 1998. Στη συνέχεια
ακολούθησε η δεύτερη φάση που ολοκληρώθηκε το τέλος του Φεβρουαρίου 2000 με την υποβολή
των οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές ανοίχτηκαν το Μάιο του 2000. Στη συνέχεια και δεδομένου ότι υπήρχε όρος στον
διαγωνισμό ότι δεν μπορούσε ο ίδιος επενδυτής να συμμετέχει και στην ΕΠΑ Αττικής και στην ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης, και δεδομένου ότι η Ιταλική εταιρεία Italgas, που ήταν πλειοδότης και στις τρεις ΕΠΑ
επέλεξε να συμμετέχει στις ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ο διαγωνισμός για την ΕΠΑ Αττικής
αποφασίσθηκε να κηρυχθεί άγονος (το τίμημα που προσέφερε ο β’ μειοδότης θεωρήθηκε πολύ
χαμηλό) και να επαναπροκηρυχθεί.
Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ιδρύθηκαν τον Ιούνιο του 2000, αλλά οι διαδικασίες ίδρυσης
ολοκληρώθηκαν την 27η και 28η Σεπτεμβρίου 2000 αντίστοιχα, οπότε και υπογράφηκαν και οι
αντίστοιχες Συμβάσεις Μετόχων και οι Συμβάσεις Πώλησης Αερίου με τη ΔΕΠΑ (λήγουν το 2016).
Οι Άδειες Διανομής για τις δύο εταιρείες εξεδόθησαν την 31.08.2000 (ΦΕΚ 1086 Β/2000 και ΦΕΚ
1087 Β/2000 αντίστοιχα).
Ο Διαγωνισμός για την ΕΠΑ Αττικής μετά την επαναπροκήρυξη, έγινε τον Ιούνιο του 2000. Το
Σεπτέμβριο του 2000 εστάλη η πρόσκληση για υποβολή τελικών προσφορών στους επιλεγμένους
επενδυτές και την 28 Οκτωβρίου 2000 επελέγη, ως πλειοδότης, η Κ/Ξ Attiki Denmark (Cinergy
Global Power Inc. με ποσοστό 60% και Shell Gas BV με ποσοστό 40%).
Η ΕΠΑ Αττικής ιδρύθηκε στις 25.07.2001 (Υπογραφή Σύμβασης Μετόχων και Καταστατικού) αλλά
η ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης ολοκληρώθηκαν στις 27.11.2001 οπότε και υπογράφηκε και
η αντίστοιχη Σύμβαση Πώλησης Αερίου με τη ΔΕΠΑ. Η αντίστοιχη Άδεια Διανομής εξεδόθη την
13.11.2001 (ΦΕΚ 1521 Β).
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν επιτυχές. Οι Ε.Π.Α. ήδη κατασκευάζουν και λειτουργούν δίκτυα
διανομής χωρίς καμιά άλλη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Πολιτεία, πέραν της συμμετοχής από
το Π.Δ.Ε. που προβλέπεται στο Κ.Π.Σ. ΙΙΙ για ορισμένα km δικτύων διανομής. Πρέπει όμως να
σημειωθεί το μεγάλο χρονικό διάστημα, που απαιτήθηκε για την υλοποίηση (ψήφιση νόμου στο τέλος
του 1995 η σύλληψη της ιδέας πολύ πιο πριν- και ίδρυση των Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
στο τέλος του 2000 και της Ε.Π.Α. Αττικής στο τέλος του 2001), δηλ. χρειάσθηκαν περίπου 6 χρόνια
(7),(9).
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ

10B

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΙΘΟΡΕΑ – ΛΕΙΟΝΑΚΛΑΔΙ
5.1

Το Αντικείμενο και ο Στόχος της Μελέτης

35B

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι να εξεταστεί η οικονομική σκοπιμότητα της κατασκευής της
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – Λειανοκλαδίου, που αποτελεί τμήμα του
κύριου σιδηροδρομικού άξονα Πειραιά – Αθήνας – Θεσσαλονίκης, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα
στοιχεία, οι πληροφορίες και οι δείκτες που θα υποστηρίξουν την αναγκαιότητα κατασκευής του
έργου αυτού.

5.2
5.2.1

Η Περιγραφή του Προβλήματος

36B

Η περιγραφή της περιοχής

67B

Η σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέας-Λειονακλαδίου διασχίζει το νομό Φθιώτιδος. Ο νομός Φθιώτιδος
έχει έκταση 4.441 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 179.000 κατοίκους. Η πρωτεύουσά της είναι
η Λαμία, που είναι και συγχρόνως η έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Συνορεύει βόρεια με
τους νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας και Λάρισας, δυτικά με τον νομό Ευρυτανίας και νότια με τους
νομούς Αιτωλ/νίας, Φωκίδας και Βοιωτίας. Ανατολικά βρέχεται από τον βόρειο Ευβοϊκό και τον
Μαλιακό κόλπο που εισχωρεί 25 χλμ. μέσα στη στεριά και δημιουργείται το πέταλο του Μαλιακού.
Η μορφολογία του εδάφους είναι κυρίως ορεινή (38%) και ημιορεινή(41%), ενώ η μόνη σημαντική
πεδινή του έκταση είναι αυτή που σχηματίζεται εκατέρωθεν του ποταμού Σπερχειού που διασχίζει τον
νομό από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε μήκος 80 χλμ.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στο νομό Φθιώτιδας είναι οι μεγάλες ανισότητες που
εμφανίζονται μεταξύ των περιοχών της υπαίθρου και των μεγάλων αστικών κέντρων (Λαμία και
Αταλάντη) καθώς και οι αντίστοιχες τάσεις του πληθυσμού.
Όπως και στους περισσότερους νομούς της χώρας, έτσι και στο νομό Φθιώτιδας η πληθυσμιακή
κατανομή είναι αυξημένη στα αστικά κέντρα με τάσεις διόγκωσής τους, ενώ παρατηρείται φθίνουσα
πληθυσμιακή πορεία στο εσωτερικού του νομού και στις δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές στα δυτικά
του νομού. Στις βόρειες αγροτικές περιοχές, ο πληθυσμός παρουσιάζει σταθερότητα.
Όσον αφορά στους τρείς τομείς παραγωγής, ο πρωτογενής τομέας έχει υψηλό ποσοστό συμμετοχής
στην οικονομική δραστηριότητα στο νομό και απασχολεί ανθρώπινο εργατικό δυναμικό που ξεπερνά
το 45% σε παραπάνω από τους μισούς δήμους. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει έντονη
μεταποιητική δραστηριότητα και σχετίζεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, ενώ ο τριτογενής τομέας
έχει έντονη παρουσία κυρίως στη Λαμία, αν και υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης στην ύπαιθρο του
νομού. Ακόμα στην Λαμία λειτουργεί μια ΒΙΠΕ (Βιομηχανική Περιοχή).
Η συμμετοχή του νομού στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν δείχνει αύξηση της συμμετοχής του
πρωτογενή τομέα μέχρι το 1994, κυρίως εξαιτίας των επιδοτήσεων και λιγότερο από την αύξηση της
παραγωγικότητας. Μετά το 1995 παρουσιάζονται συνεχόμενες πτωτικές τάσεις αυτού τομέα σε σχέση
με τους άλλους δυο. Η σταδιακή συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα σε συνδυασμό με την
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ποσοστιαία σύνθεση της απασχόλησης στους τρεις παραγωγικούς τομείς και η διαδημοτική
διάρθρωσή της (18 στους 25 συνολικά δήμους έχουν μέσο όρο απασχόλησης στο πρωτογενή περίπου
60%) έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδημάτων της υπαίθρου, διότι αφορά
στο μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης. Επιπλέον η συρρίκνωση αυτή επιδρά άμεσα στο δευτερογενή
τομέα που αλληλεξαρτάται σχεδόν πλήρως από τον πρωτογενή. Τα εισοδήματα της υπαίθρου έτσι
συρρικνώνονται σε σχέση με τα αστικά, που αναφέρονται στον τριτογενή τομέα και παρουσιάζουν
αυξητικούς ρυθμούς (13).
5.2.2

Η περιγραφή του Σιδηροδρομικού Δικτύου

68B

Ο σιδηροδρομικός άξονας ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα - Θεσσαλονίκη) συνδέει τις τρεις μεγαλύτερες
πόλεις της Ελλάδος και μια σειρά από άλλες σημαντικές πόλεις (Κόρινθος, Λάρισα, Βόλος κ.λπ.),
καθώς επίσης και σημαντικές βιομηχανικές περιοχές είτε άμεσα είτε έμμεσα (Θριάσιο, Σίνδος, ΒΙΠΕ
Βόλου, Κιλκίς, Κομοτηνής κ.λπ.). Επίσης μέσω του ΠΑΘΕ συνδέονται οι τρεις σημαντικότεροι
λιμένες της χώρας (Πάτρα, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη) που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 34% της
συνολικής διακίνησης εμπορευμάτων με πλωτά μέσα στην Ελλάδα. Επίσης ο ΠΑΘΕ εντάσσεται στο
διεθνές σύστημα μεταφορών μέσω του δικτύου των πανευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών.
Στο τμήμα Τιθορέα – Λειανοκλάδι, μήκους 54 χλμ, προβλέπεται η ολοκλήρωση της νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής (Σ.Γ.), η οποία περιλαμβάνει τη σήραγγα του Καλλίδρομου (δύο
παράλληλες σήραγγες μήκους περίπου 9 χλμ, δεκαεννέα ανισόπεδες διαβάσεις και 23 μεγάλα τεχνικά,
γέφυρες, cut and covers - C&Cs - και A.Δ. οδών). Επίσης προβλέπεται η κατασκευή του νέου
σιδηροδρομικού σταθμού (Σ.Σ.) Μώλου και η αναβάθμιση των Σ.Σ. Τιθορέας και Λειανοκλαδίου.
Ακόμη προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης φωτεινής σηματοδότησης και
τηλεδιοίκησης, η εγκατάσταση ενσύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και η εγκατάσταση
συστήματος ηλεκτροκίνησης. Άλλα έργα περιλαμβάνουν την περίφραξη της Σ.Γ. σε επιλεγμένες
περιοχές και την ανακαίνιση της υφιστάμενης Σ.Γ. Τιθορέας - Λειανοκλαδίου.
5.2.3

Η περιγραφή των υπόλοιπων μεταφορικών δικτύων

69B

Το οδικό δίκτυο στο νομό Φθιώτιδος αποτελείται από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (Πάτρα-ΑθήναΘεσσαλονίκη) και ένα τοπικό δίκτυο που παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, ειδικά στις ορεινές
περιοχές, με αποτέλεσμα το χειμώνα η οδική επικοινωνία να είναι δύσκολη. Ο αυτοκινητόδρομος
ΠΑΘΕ θα αποτελέσει μέρος των Διευρωπαϊκών Οδικών Δικτύων (ΔΕΔΜ) μετά την ολοκλήρωση της
μετατροπής του σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Τον παραπάνω άξονα συμπληρώνει στις διεθνείς
μεταφορές η εθνική οδός Λαμίας-Άμφισσας-Ναυπάκτου-Πορθμείο Αντιρρίου-Πάτρα. Ακόμα ο
αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας του νομού σε εθνικό
επίπεδο, αν και παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα στο λεγόμενο πέταλο του Μαλιακού.
Οι βασικές πύλες εισόδου – εξόδου στο νομό είναι πάνω στο τμήμα ΠΑΘΕ «Μαλεσίνα-ΛαμίαΠελασγία», οι οποίες είναι και διεθνείς πύλες για τον νομό. Οι δευτερεύουσες πύλες βρίσκονται στους
άξονες:


Ε.Ο. 3 Δομοκός-Φάρσαλα-Λάρισα



Ε.Ο. 30 Ν. Μαγνησία-Καρδίτσα



Νέο Μοναστήρι-Βόλο
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Το σημαντικότερο επιβατικό λιμάνι της Φθιώτιδας είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος που συνδέει την
Φθιώτιδα με τα νησιά των Σποράδων και την Εύβοια, ενώ η Στυλίδα αποτελεί το εμπορικό λιμάνι της
Φθιώτιδας. Υπάρχουν ακόμα και άλλα τρία μικρά λιμάνια της Αρκίτσας, που συνδέει την κεντρική
Ελλάδα με τη βόρεια Εύβοια και την Αιδηψό, το λιμάνι της Γλύφας που συνδέει τη Φθιώτιδα με τον
Αγιόκαμπο της Εύβοιας και το λιμάνι της Λάρυμνας που είναι και αυτό κυρίως εμπορικό λιμάνι (13).
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Εικόνα 5.1 Η περιοχή μελέτης
Πηγή: Google Earth
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Χάρτης 5.1 Η ευρύτερη περιοχη μελέτης
Πηγή: Google maps
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Η Μεθοδολογία της Μελέτης

37B

Η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στη μελέτη αυτή είναι η μέθοδος κόστους-οφέλους
(cost-benefit analysis). Η ανάλυση κόστους-οφέλους έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο παρελθόν με
στόχο να συμβάλλει στη στήριξη επενδυτικών αποφάσεων. Μεθοδολογικά η προσέγγιση αυτή
περιλαμβάνει πέντε διακριτικά μεταξύ τους στάδια, που είναι τα παρακάτω:


Ο καθορισμός του προβλήματος, που αποτελεί τη βάση για την παραπέρα ανάλυση και αφορά
στην ακριβή περιγραφή των εναλλακτικών που πρόκειται να αξιολογηθούν.



Ο καθορισμός του κόστους και του οφέλους για κάθε εναλλακτική λύση. Το στάδιο αυτό
απαιτεί να προσδιοριστούν τα κόστη και τα οφέλη για κάθε εναλλακτική που εξετάζεται.



Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στη βάση του κόστους-οφέλους: Η αξιολόγηση με
τη μέθοδο αυτή στηρίζεται συνήθως στη μετατροπή του κόστους και του οφέλους κάθε
εναλλακτικής σε οικονομικούς όρους. Η έννοια της οριακής χρησιμότητας του χρήματος
(marginal utility of money) δεν λαμβάνεται υπόψη, γίνεται δηλαδή η υπόθεση ότι για όλες τις
κοινωνικές ομάδες που εμπλέκονται σε ένα σχέδιο ή πρόγραμμα η χρησιμότητα του χρήματος
είναι η ίδια, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα.



Η επιλογή εναλλακτικής λύσης: Στη φάση αυτή επιχειρείται η σύγκριση ανάμεσα στα κόστη
και τα οφέλη των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων κατά την διάρκεια ζωής του έργου ή της
παρέμβασης που πρόκειται να υλοποιηθεί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνει κανείς τη
σύγκριση αυτή, η οποία θα οδηγήσει και στην επιλογή της καλύτερης, με οικονομικούς
όρους, εναλλακτικής λύσης.



Η παρουσίαση της επιλεγείσας εναλλακτικής: Αποτελεί το τελευταίο στάδιο τη διαδικασίας
αξιολόγησης με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους-οφέλους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για την
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, να γίνεται πλήρης αναφορά των υποθέσεων που έχουν
χρησιμοποιηθεί και οι οποίες οδηγούν στην τελική επιλογή εναλλακτικής.

Μια προσεχτική θεώρηση των εννοιών κόστους και οφέλους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
συγκεκριμένη μεθοδολογία στηρίζεται στη συγκριτική θεώρηση όλων των εναλλακτικών λύσεων.
Έτσι δεν έχει κανένα νόημα η μεμονωμένη θεώρηση μιας και μόνης εναλλακτικής, αλλά η
συγκριτική της θεώρηση με άλλες εναλλακτικές λύσεις, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο
δυνατοτήτων και προοπτικών μιας συγκεκριμένης επένδυσης.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της προσέγγισης κόστους-οφέλους
αναφέρονται:


Στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανάλυση δεν μπορεί να ενσωματώσει τα μη μετρήσιμα ή
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προβλήματος.



Στο γεγονός ότι δεν επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στα ποσοτικά και στα ποιοτικά
στοιχεία των επιμέρους εναλλακτικών.



Στη θεώρηση της έννοιας της οριακής χρησιμότητας του χρήματος (marginal utility of
money) και της αδυναμίας της να διαφοροποιήσει τη χρησιμότητα αυτή ανάμεσα στις
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (1).

103

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

5.3.1

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η παρουσίαση της μεθόδου

70B

Η μέθοδος της ανάλυσης κόστους-οφέλους (Cost Benefit Analysis – CBA) αποτελεί μια από τις πλέον
διαδεδομένες μεθόδους αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, όπως
αναλύεται παρακάτω, προϋπολογίζονται τα κόστη και τα οφέλη των διάφορων εναλλακτικών λύσεων
και μετά από σύγκριση μεταξύ τους προκύπτει η καλύτερη λύση.
Η οικονομική αξιολόγηση ενός έργου μέσω της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι ένας τρόπος
προσδιορισμού (εκτίμησης) της ωφελιμότητας κατασκευής του έργου. Περιλαμβάνει την αποτίμηση
των σχετικών δαπανών και ωφελειών για την κάθε εναλλακτική λύση ανάπτυξης του έργου.
Ο στόχος της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι η στήριξη της λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε οι
διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιούνται όσον τον δυνατό αποδοτικότερα για την πραγματοποίηση ενός
δεδομένου έργου-στόχου.
Κατά την ανάλυση κόστους-οφέλους εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις, από τις οποίες
επιλέγεται η αποδοτικότερη με βάση οικονομικούς όρους.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους, πέραν των οικονομικών μεγεθών, συνήθως συμπεριλαμβάνει στους
υπολογισμούς κόστη και (κυρίως) οφέλη που αναφέρονται σε ποιοτικά μεγέθη π.χ. περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, κόστος ατυχημάτων, περιφερειακή ανάπτυξη. Προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στη
μέθοδο είναι αυτά να έχουν ‘μεταφραστεί’ σε οικονομικούς όρους.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί η διάκριση μεταξύ οικονομικής ανάλυσης κόστους-οφέλους (economic
cost-benefit analysis) και χρηματοοικονομικής ανάλυσης κόστους-οφέλους (financial cost-benefit
analysis). Η πρώτη, λαμβάνει υπ' όψιν όλα τα μεγέθη που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη
παράγραφο, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση περιορίζεται μόνο στα αυστηρά καθορισμένα
χρηματικά μεγέθη.
Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Cost-Effectiveness Analysis, η οποία είναι μια υποπερίπτωση
της ανάλυσης κόστους-οφέλους, όταν τα κόστη (ή τα οφέλη) σε όλες τις εναλλακτικές λύσεις είναι τα
ίδια και αναζητείται η πλέον αποδοτική λύση (1).
5.3.2

Οι βασικές έννοιες

71B

Οι βασικές έννοιες που υπεισέρχονται στην ανάλυση κόστους-οφέλους είναι:


Περίοδος αξιολόγησης

Η ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να επεκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα τέτοιο, που να συνάδει
με τον κύκλο ζωής του έργου. Έτσι, η ανάλυση κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση π.χ. μιας
γέφυρας θα έχει διαφορετική χρονική περίοδο από την ανάλυση για την αξιολόγηση της προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


Εναλλακτικές λύσεις (Alternative solutions)

Η ανάλυση κόστους-οφέλους για την πραγματοποίηση ενός έργου εξετάζει μια σειρά από
εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες υλοποιούν το έργο αυτό. Συνήθως, μια από τις λύσεις που εξετάζονται
είναι η λύση της minimum επένδυσης (Λύση DO NOTHING ή DO MINIMUM).
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Κόστος επένδυσης (Investment Costs)

Πρόκειται για το αναγκαίο κεφάλαιο που πρέπει να επενδυθεί για την πραγματοποίηση του έργου. Το
κόστος επένδυσης συνήθως διαφέρει στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Είναι βασικό μέγεθος και η
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξαρτάται κατά πολύ από την ακρίβεια των υπολογισμών του.
Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το κόστος σε συνάλλαγμα και το
κόστος σε εθνικό νόμισμα.


Κόστη λειτουργίας (Operation Costs)

Πρόκειται για κόστη που αναφέρονται σε διάφορες χρονικές περιόδους και είναι συνδεδεμένα με τη
λειτουργία του έργου. Το κόστος προσωπικού ή το κόστος συντήρησης συγκαταλέγονται στα κόστη
λειτουργίας.


Οφέλη λειτουργίας (Benefits)

Πρόκειται για τα διάφορα έσοδα (ή άλλα οφέλη) που αναφέρονται σε διάφορες χρονικές περιόδους
και είναι συνδεδεμένα με τη λειτουργία του έργου. Τα έσοδα πωλήσεων συγκαταλέγονται στα οφέλη
λειτουργίας. Πολλές φορές απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπολογίζονται ως οφέλη τα
μειωμένα κόστη λειτουργίας


Υπολειμματική αξία (Residual Value)

Πρόκειται για τη χρηματική αξία που έχει το έργο κατά το τέλος της περιόδου αξιολόγησης. Η
υπολειμματική αξία προσμετράτε στα οφέλη.


Επιτόκιο αναγωγής (Discount rate)

Είναι το επιτόκιο που επιλέγεται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, ώστε τα διάφορα μελλοντικά κόστη
ή οφέλη να αναχθούν (χρηματικά) σε παρούσες αξίες (1).
5.3.3

Η ανάπτυξη της μεθόδου

72B

Για την ανάπτυξη της μεθόδου απαιτείται αρχικά ο υπολογισμός των δαπανών και των ωφελειών του
έργου για κάθε έτος της ωφέλιμης ζωής του. Το επόμενο βήμα είναι η σύγκριση των μεγεθών που
υπολογίστηκαν, έτσι ώστε να προσδιοριστεί εάν το έργο είναι δικαιολογημένο.
Η βασική δυσκολία της σύγκρισης αυτής είναι ότι με μία απλή πρόσθεση των τιμών του κόστους και
του οφέλους και τη σύγκρισή τους δε λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο του χρόνου. Ως παράδειγμα
μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση όπου τα κόστη εμφανίζονται νωρίτερα ενώ τα οφέλη αργότερα. Μία
δαπάνη που πραγματοποιείται στο παρόν έτος έχει υψηλότερο οικονομικό κόστος από την ίδια
δαπάνη που πραγματοποιείται 20 έτη αργότερα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο τα κόστη και τα
οφέλη να ανάγονται στο ίδιο έτος ‘βάσης’ με τη χρήση του ‘επιτοκίου αναγωγής’, το οποίο επιλέγεται
από τον αναλυτή σύμφωνα με τα ισχύοντα οικονομικά δεδομένα. Το επιτόκιο αυτό συνήθως
λαμβάνεται ίσο με το ευκαιριακό κόστος κεφαλαίου.
Τα πλέον συνήθη κριτήρια σύγκρισης κόστους-οφέλους είναι:


Το πρώτο κριτήριο, που ασχολείται με τη μέτρηση της καθαρής αξίας ενός σχεδίου, που είναι
η διαφορά ανάμεσα στα κόστη και τα οφέλη (μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας – Net
Present Value NPV).
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Το δεύτερο κριτήριο, που αναφέρεται στον υπολογισμό του εσωτερικού δείκτη
αποδοτικότητας (Internal Rate of Return – IRR), που είναι ο δείκτης για τον οποίο τα κόστη
και τα οφέλη είναι ίσα.



Το τρίτο κριτήριο, που αναφέρεται στην αναλογία κόστους-οφέλους (Cost Benefit Ratio –
CBR) (1).

5.3.4

Η Καθαρά Παρούσα Αξία, (Net Present Value)

73B

Η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους δείκτες που
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της οικονομικής αξιολόγησης. Προκύπτει, αν εξοφλήσουμε
(προεξοφλήσουμε) σήμερα (παρούσα αξία) για κάθε έτος χωριστά τη διαφορά μεταξύ όλων των
μελλοντικών χρηματικών (ταμειακών) εσόδων (εισροών) και εξόδων (εκροών) για ολόκληρο τον
υπολογιζόμενο χρονικό ορίζοντα ή διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου με βάση ένα συντελεστή
προεξόφλησης (επιτόκιο αναγωγής).
Για να υπολογιστεί η καθαρά παρούσα αξία ακολουθούμε τα εξής στάδια:


Καταγράφονται τα αρχικά μεγέθη των ταμειακών ροών και υπολογίζεται η καθαρή ταμειακή
ροή (διαφορά μεταξύ εισροών και εκροών).



Επιλέγεται το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης.



Με βάση αυτό υπολογίζεται η παρούσα αξία των ταμειακών εισροών και η παρουσία αξία
των ταμειακών εκροών για όλη την περίοδο ζωής του επενδυτικού προγράμματος.

Η καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
ΚΠΑ = Σ n __ (Ταμειακές εισροές - Ταμειακές εκροές)___
P

P

U

U

(1+r) t
P

όπου: r = το επιτόκιο προεξόφλησης (επιτόκιο αναγωγής)
t = ο χρόνος ή η περίοδος προεξόφλησης
n = η περίοδος ζωής της επενδύσεως (αριθμός ετών)
α) Αν η ΚΠΑ είναι θετική (+), δηλαδή η αποδοτικότητα είναι πάνω από το επιτόκιο προεξόφλησης, το
σχέδιο επενδύσεως γίνεται αποδεκτό.
β) Αν η ΚΠΑ είναι αρνητική (-), η αποδοτικότητα είναι κάτω από το επιτόκιο προεξόφλησης, το
επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.
γ) Αν η ΚΠΑ είναι μηδέν (0), η αποδοτικότητα είναι ίση με το επιτόκιο προεξόφλησης, το σχέδιο
επένδυσης γίνεται αποδεκτό αν δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση (2).
5.3.5

Ο Εσωτερικός Δείκτης Απόδοσης (Internal Rate of Return)

74B

Ο Εσωτερικός Δείκτης Απόδοσης (ΕΔΑ) ή επιστροφής του επενδυμένου κεφαλαίου είναι το
υπολογιζόμενο επιτόκιο (εσωτερική αποδοτικότητα), για το οποίο η παρούσα αξία των ταμειακών
εισροών ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών ροών. Ο ΕΔΑ είναι ο εσωτερικός συντελεστής
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που εξισώνει τη συνολική παρούσα αξία των εσόδων και εξόδων ενός επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή
εξισώνει την παρούσα αξία της καθαρής ταμειακής ροής με το μηδέν.
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με βάση των παρακάτω τύπο:
ΕΔΑ = Σ ___(Ταμειακές εισροές t – Ταμειακές εκροές t )_ _ = 0
U

UR

RU

UR

RU

U

(1 + ε) t
P

Εάν το ε είναι υψηλότερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που ισχύει στην αγορά i (ε > i), το σχέδιο
επένδυσης που αξιολογείται κρίνεται ως αποδεκτό.
Εάν το ε είναι χαμηλότερο από το ισχύον επιτόκιο προεξόφλησης της αγοράς i (ε < i), το επενδυτικό
σχέδιο απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σχέδια επενδύσεως, επιλέγεται εκείνο που έχει το
υψηλότερο ε υπό τον όρο, ότι ε > i
Η διαδικασία υπολογισμού του ΕΔΑ είναι περίπου όμοια με αυτή της ΚΠΑ, δηλαδή:


υπολογίζουμε τις σχετικές ταμειακές ροές.



γίνεται προεξόφληση της ΚΠΑ όχι όμως με ένα δεδομένο επιτόκιο της αγοράς κεφαλαίου
(όπως με την ΚΠΑ), αλλά με εναλλακτικά επιτόκια (συνήθως χρησιμοποιούνται για
διευκόλυνση τρία εναλλακτικά επιτόκια, ένα χαμηλό, ένα μέσο και ένα υψηλό).



αν η ΚΠΑ με χρήση του χαμηλού επιτοκίου προεξόφλησης είναι θετική (ΕΣΑ 1 ) τότε
δοκιμάζουμε ένα υψηλότερο επιτόκιο, αν με αυτό το επιτόκιο η ΚΠΑ γίνεται αρνητική
(ΕΣΑ 2 ), τότε ο ακριβής ΕΣΑ βρίσκεται ανάμεσα στα δυο αυτά επιτόκια και υπολογίζεται με
βάση τη παρακάτω σχέση:
R

R

R

R

ΕΣΑ = ΕΣΑ 1 + ΘΚΑ (ΕΣΑ 2 – ΕΣΑ 1 )
R

R

U

UR

RU

UR

RU

U

ΘΚΑ + ΑΚΑ
όπου: ΕΣΑ = ακριβής συντελεστής εσωτερικής απόδοσης
ΕΣΑ 1 = ο χαμηλός ΕΣΑ
R

R

ΕΣΑ 2 = ο υψηλός ΕΣΑ
R

R

ΘΚΑ = η θετική καθαρή παρούσα αξία
ΑΚΑ = η αρνητική καθαρή παρούσα αξία (2)
Ο λόγος ωφελειών κόστους (Cost Benefit Ratio)

5.3.6

75B

Ο δείκτης αυτός βασίζεται στον υπολογισμό του λόγου του συνολικού οφέλους προς τα συνολικά
κόστη. Τα οφέλη και τα κόστη υπολογίζονται συνήθως με βάση την παρούσα αξία τους. Εάν το
αρχικό κόστος κατασκευής του έτους είναι Κ 0 , η παρούσα αξία ετήσιου κόστους κατασκευής έτους t
ως Κ ’ t , η παρούσα αξία ετήσιας συντήρησης έτους ως (Σ t ) και η παρούσα αξία ετήσιου οφέλους έτους
t ως Β’ t τότε, ο λόγος κόστους – οφέλους εκφράζεται από τη σχέση:
R

P

PR

R

R

R

R

R
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λ = _ Σ (Β t - Σ t ) _
U

UR

RU

UR

RU

Κ 0 + ΣΚ’ t
R

R

R

Εάν ο λ > 1 σημαίνει ότι το συγκεκριμένο έργο έχει παρούσα αξία οφέλους μεγαλύτερη της παρούσας
αξίας του κόστους, οπότε και γίνεται αποδεκτό. Σε περίπτωση που έχουμε να συγκρίνουμε διάφορες
εναλλακτικές λύσεις, τότε αυτή που έχει το μεγαλύτερο λόγο θεωρείται ως η πλέον αποδοτική από
οικονομική άποψη (1).

5.4
5.4.1

Η Εφαρμογή και το Λογισμικό

38B

Το λογισμικό ‘DEFINITE’

76B

Το λογισμικό ‘DEFINITE’ που χρησιμοποιείται αποτελεί ένα Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων και έχει
σχεδιαστεί με στόχο την υποστήριξη της όλης διαδικασίας λήψης μιας απόφασης. Η έκδοση του
προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της μελέτης λειτουργεί σε περιβάλλον
WINDOWS.
Οι βασικές λειτουργίες που επιτελεί σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική ανάλυση του επενδυτικού
σχεδίου που πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας μελέτης σκοπιμότητας και για αυτό το λόγο
απαιτείται μια σειρά δεδομένων που προέρχονται από τις έρευνες αγοράς, την τεχνική μελέτη και το
οικονομικό επιτελείο της επιχείρησης. Η υπολογιστική αξία στη συνέχεια είναι αρκετά απλή με
αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αλλαγές των τιμών των παραμέτρων και
να εξετάζει άμεσα και γρήγορα τις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη του έργου. Τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή του λογισμικού αποτελούν μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική ανάλυση
(Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Δείκτης Απόδοσης, κ.λπ.).
Στην ανάλυση κόστους-οφέλους, οι παράμετροι του προβλήματος που εκφράζεται άμεσα σε
χρηματικές μονάδες ανάγονται σε ένα έτος ‘βάση’ για κάθε εναλλακτική λύση. Στη συνέχεια
ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για τις παραμέτρους εκείνες οι οποίες δεν εκφράζονται άμεσα σε
χρηματικές μονάδες, αφού προηγουμένως ποσοτικοποιηθούν ανάλογα. Αυτή η διαδικασία καταλήγει
σε ένα πίνακα ανοιγμένων στο έτος ‘βάση’ ποσών (discount table). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον
πίνακα υπολογίζονται για κάθε εναλλακτική η Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value – NPV), η
Αναλογία Ωφελειών-Κόστους (Benefit-Cost Ratio – BCR) και ο Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας
(Internal Rate of Return – IRR). Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ποιες
εναλλακτικές είναι αποδεκτές καθώς και για την ταξινόμηση τους (1).
5.4.2

Η εφαρμογή

77B

Ο καθορισμός του προβλήματος

82B

Η εξέταση της συγκεκριμένης πρότασης έργου γίνεται με τη σύγκριση των διαφόρων μεγεθών που
συναρτώνται με την κατασκευή του έργου (περίπτωση «με το έργο»), με των αντίστοιχων μεγεθών
που προκύπτουν χωρίς τη νέα κατασκευή (περίπτωση «χωρίς το έργο»).
Αρχικά καθορίζεται η εναλλακτική λύση και το έτος ‘βάση’, που είναι το 2000. Στη συνέχεια
καθορίζεται η περίοδος αξιολόγησης του προγράμματος που είναι το διάστημα 2000-2035, και έπειτα
καθορίζονται τα κριτήρια. Τα κριτήρια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κόστος κατασκευής, το
108

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

κόστος συντήρησης και λειτουργίας, τα δάνεια, η κοινοτική επιχορήγηση, τα έσοδα λειτουργίας και η
υπολειμματική αξία.
Η αξιολόγηση και η μέθοδος κόστους-οφέλους

83B

Στο επόμενο στάδιο επιλέγεται η εντολή Discount και τα δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν στη
διαδικασία είναι:


Discount rate (επιτόκιο αναγωγής) για όλα τα κριτήρια. Στο βασικό σενάριο υπολογίζεται με
επιτόκιο αναγωγής 7%, ενώ γίνονται υπολογισμοί και για επιτόκια 6% και 8% (ανάλυση
ευαισθησίας)



Price index: για όλα τα κριτήρια ή για κάθε κριτήριο ξεχωριστά



Prices: οι τιμές ορίζονται για να ποσοτικοποιούν τα κριτήρια. Είναι σημαντικό να ορίζονται
τιμές σε όσα περισσότερα κριτήρια είναι δυνατό. Οι τιμές πρέπει να αναφέρονται σε κάποια
νομισματική μονάδα.



Αρνητικά οφέλη: απαιτείται προσοχή καθώς υπολογίζονται ως οφέλη τα μειωμένα κόστη
λειτουργίας.



Αλλαγή στα κόστη σε αρνητικά οφέλη.

Στην συνέχεια επιλέγεται η εντολή Value και γίνεται αποδοχή των νέων τιμών. Η εντολή αυτή
χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των μονάδων όλων των κριτηρίων σε νομισματικές μονάδες. Στο
επόμενο βήμα δημιουργείται ένα φύλλο Cost-Benefit και παρουσιάζονται οι δείκτες: Καθαρή
Παρούσα Αξία (Net Present Value – NPV), Αναλογία Ωφελειών-Κόστους (Benefit-Cost Ratio –
BCR) και Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας (Internal Rate of Return – IRR) (1).
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Οι υπολογισμοί και οι εκτιμήσεις των βασικών μεγεθών

78B

Το κόστος κατασκευής

84B

Το έργο ξεκίνησε το 1994 και για το λόγο αυτό όλες οι δαπάνες της περιόδου 1994-2000 συγκεντρώνονται στο έτος βάσης (2000) σε σταθερές τιμές, με κατάλληλη
αναγωγή, με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Το κόστος κατασκευής των παραπάνω τεχνικών έργων, ανά κατηγορία εργασιών, αποτυπώνεται στον παρακάτω
πίνακα. Στο κόστος κατασκευής συμπεριλαμβάνονται οι απαλλοτριώσεις, η κατασκευή των υποδομών, η επιδομή, οι μελέτες που έγιναν και τα λειτουργικά έξοδα.

ΕΤΟΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ΑΠΑΛ/ΣΕΙΣ – ΑΡΧ/ΓΙΑ

18.483.610

6.638.174

30.960

1.897.490

4.959.090

5.456.050

81.670

0

0

ΥΠΟΔΟΜΗ

119.044.088

33.569.478

38.639.950

11.501.370

7.869.050

80.247.080

80.604.780

77.193.090

33.969.460

ΕΠΙΔΟΜΗ

0

0

1.079.940

1.506.210

0

0

8.166.640

22.641.200

19.721.030

ΜΕΛΕΤΕΣ

11.955.215

337.757

171.380

1.288.910

1.571.130

353.290

261.330

174.430

277.930

ΛΕΙΤ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ

1.867.573

1.397.875

1.796.497

728.726

647.973

3.872.543

4.010.153

4.500.401

2.428.584

151.350.486

41.943.284

41.718.727

16.922.706

15.047.243

89.928.963

93.124.573

104.509.121

56.397.004

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 5.1 Το κόστος κατασκευής (σταθερές τιμές 2000-€)
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Τα έξοδα της συντήρησης και της λειτουργίας

85B

Υπολογίζονται τα διαφορικά έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, η διαφορά δηλαδή των εξόδων με
και χωρίς την κατασκευή του έργου. Με βάση μελέτες και παραδοχές του Οργανισμού Ελληνικών
Σιδηροδρόμων, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας συναρτάται με την επιβατική και
εμπορευματική κίνηση. Για το λόγο αυτό προηγείται εκτίμηση του μεταφορικού έργου για την
περίοδο μελέτης, με και χωρίς την κατασκευή του έργου και στη συνέχεια υπολογίζεται το ζητούμενο
κόστος με βάση κατάλληλους μοναδιαίους συντελεστές. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται συγκεντρωμένα
στους παρακάτω πίνακες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΧ (ΕΥΡΩ)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΧ (ΕΥΡΩ)

2000-2006

0,053

0,089

2007-2011

0,051

0,071

2012-2015

0,048

0,064

2016-2035

0,041

0,054

Πίνακας 5.2 Το κόστος ανά επιβατοχιλιόμετρο και τοννοχιλιόμετρα
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ΕΤΟΣ
Κόστος λόγω
επιβατών
Κόστος
ΕΤΟΣλόγω
εμπορευμάτων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΕ
ΤΗ Σ.Γ.
ΚΟΣΤΟΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ-

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2009

2010

2011

2012

2013

10.782.333

11.537.096

12.344.693

12.702.398

13.718.589

2000
326.194

2001
358.813

2002
394.695

11.108.527

11.895.910

12.739.388

1.042.531.200

1.134.273.945

2003
391.359

13.093.757

2014

2016

2017

2018

2019

15.186.479

13.218.355

13.548.814

13.887.534

14.234.722

419.2342005 433.907

2006
377.347

2007780
386.

2008
396.450

13.935.594

14.283.984

14.816.077

2004
405.057

14.123.646

2015

15.235.310

15.620.386

13.595.701

1.225.015.860

1.289.941.701

1.320.900.301

1.337.411.555

1.347.575.883

ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ.
1.042.531.200 1.134.273.945 1.225.015.860
ΤΙΘΟΡΕΑΣ –
ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ
ΕΤΟΣ
2020
2021
2022

1.289.941.701

1.320.900.301

1.337.411.555

1.347.575.883

1.441.906.195

2009
406.361

14.641.083

1.542.839.628

1.650.838.402

1.542.839.628

1.438.587.751

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

2023

2024

2025

2026

1.441.906.195

2027

2028

2029

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

Κόστος λόγω
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
επιβατών
Μ.Ε. ΑΠΟ Ι.Χ.
Κόστος λόγω
εμπορευμάτων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

212.250.651

14.590.591

14.955.355

15.329.239

15.712.470

16.105.282

16.507.914

16.920.612

17.343.627

17.777.218

18.221.648

416.520

426.933

437.606

448.546

459.760

471.254

483.035

495.111

507.489

520.176

15.007.110

15.382.288

15.766.845

16.161.017

16.565.042

16.979.168

17.403.647

17.838.738

18.284.707

18.741.825

74.287.728

Πίνακας 5.3.1 Το διαφορικό κόστος συντήρησης-λειτουργίας (σταθερές τιμές 2000-€)

Πίνακας 5.3.2 Το διαφορικό
λειτουργίας (σταθερές τιμές

ΕΤΟΣ
Κόστος λόγω
επιβατών
Κόστος λόγω
εμπορευμάτων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

2030

2031

18.677.189

19.144.119

533.181
19.210.370

2032

2033

2034

2035

19.622.722

20.113.290

20.616.122

21.131.525

546.510

560.173

574.177

588.532

603.245

19.690.629

20.182.895

20.687.468

21.204.654

21.734.771

κόστος συντήρησης2000-€)

Πίνακας 5.3.3 Το διαφορικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας (σταθερές τιμές 2000-€)
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

137.962.924
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Πίνακας: 5.4.1 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρο) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
ΕΤΟΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ΜΕ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

1.766.397.0
91

1.890.044.887

2.041.248.478

2.204.548.356

2.380.912.224

2.440.435.030

2.501.445.906

2.563.982.054

2.628.081.605

2.693.783.645

ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣ –
ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ

1.539.288.8
93

1.647.039.116

1.778.802.245

1.921.106.425

2.074.794.938

2.126.664.812

2.179.831.432

2.234.327.218

2.290.185.399

2.347.440.033

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

227.108.198

243.005.771

262.446.233

283.441.931

306.117.286

313.770.218

321.614.474

329.654.836

337.896.206

346.343.612

79.487.869

85.052.020

91.856.182

99.204.676

107.141.050

109.819.576

112.565.066

115.379.192

118.263.672

121.220.264

147.620.328

157.953.751

170.590.051

184.237.255

198.976.236

203.950.642

209.049.408

214.275.643

219.632.534

225.123.347

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Μ.Ε.
ΑΠΟ Ι.Χ.
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Μ.Ε.
ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
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Πίνακας 5.4.2 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρο) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου

ΕΤΟΣ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

ΜΕ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

2.761.128.2
36

2.830.156.442

2.900.910.353

2.973.433.112

3.047.768.940

3.123.963.163

3.202.062.242

3.282.113.798

3.364.166.643

3.448.270.809

ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣ –
ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ

2.406.126.0
34

2.466.279.185

2.527.936.165

2.591.134.569

2.655.912.933

2.722.310.756

2.790.368.525

2.860.127.739

2.931.630.932

3.004.921.705

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

355.002.202

363.877.257

372.974.188

382.298.543

391.856.007

401.652.407

411.693.717

421.986.059

432.535.711

443.349.104

124.250.771

127.357.040

130.540.966

133.804.490

137.149.602

140.578.342

144.092.801

147.695.121

151.387.499

155.172.186

230.751.431

236.520.217

242.433.222

248.494.053

254.706.404

261.074.064

267.600.916

274.290.939

281.148.212

288.176.918

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ Ι.Χ.
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
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Πίνακας 5.4.3 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρο) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου

ΕΤΟΣ

2030

2031

2032

2033

2034

2035

ΜΕ ΤΗ Σ.Γ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

3.534.477.580

3.622.839.519

3.713.410.507

3.806.245.770

3.901.401.914

3.998.936.962

ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ – ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ

3.080.044.748

3.157.045.867

3.235.972.013

3.316.871.314

3.399.793.096

3.484.787.924

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

454.432.832

465.793.652

477.438.494

489.374.456

501.608.818

514.149.038

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Μ.Ε. ΑΠΟ Ι.Χ.

159.051.491

163.027.778

167.103.473

171.281.060

175.563.086

179.952.163

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Μ.Ε. ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

295.381.341

302.765.874

310.335.021

318.093.396

326.045.731

334.196.875

Πίνακας 5.4.4 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρο) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου

ΕΤΟΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

96.336.058

99.707.820

103.197.594

104.229.570

105.271.865

106.324.584

107.387.830

118.126.613

129.939.274

142.933.202

ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΕΡΓΟ

96.336.058

99.707.820

103.197.594

104.229.570

105.271.865

106.324.584

107.387.830

118.126.613

129.939.274

138.338.920

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
Μ.Ε.

4.594.282
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Πίνακας 5.5.1 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
ΕΤΟΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΕΡΓΟ

157.226.522

172.949.174

190.244.091

196.902.635

203.794.227

210.927.025

216.200.200

221.605.205

227.145.336

232.823.969

152.172.812

167.390.093

184.129.103

190.573.621

197.243.698

204.147.228

209.250.908

214.482.181

219.844.235

225.340.341

5.053.710

5.559.081

6.114.988

6.329.014

6.550.529

6.779.797

6.949.292

7.123.024

7.301.101

7.483.628

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
Μ.Ε.

Πίνακας 5.5.2 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
ΕΤΟΣ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΕΡΓΟ

238.644.568

244.610.682

250.725.949

256.994.098

263.418.951

270.004.424

276.754.535

283.673.398

290.765.233

298.034.364

230.973.850

236.748.196

242.666.901

248.733.574

254.951.913

261.325.711

267.858.854

274.555.325

281.419.208

288.454.688

7.670.718

7.862.486

8.059.048

8.260.524

8.467.038

8.678.713

8.895.681

9.118.073

9.346.025

9.579.676

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
Μ.Ε.

Πίνακας 5.5.3 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
ΕΤΟΣ

2030

2031

2032

2033

2034

2035

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΕΡΓΟ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
Μ.Ε.

305.485.223

313.122.354

320.950.413

328.974.173

337.198.527

345.628.491

295.666.055

303.057.707

310.634.149

318.400.003

326.360.003

334.519.003

9.819.168

10.064.647

10.316.264

10.574.170

10.838.524

11.109.488

Πίνακας 5.5.4 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
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Το δάνειο και η κοινοτική επιχορήγηση

86B

Λόγω του σημαντικού κόστους επένδυσης, η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τρεις πηγές:
I.

Εθνικούς Πόρους,
Κοινοτική Επιχορήγηση και

II.
III.

Εξωτερικό δανεισμό.

Στους παρακάτω πίνακες περιγράφονται με λεπτομέρεια το ύψος της κάθε πηγής χρηματοδότησης
ανά έτος, καθώς και οι όροι αποπληρωμής του δανείου. Πιο συγκεκριμένα, οι παραδοχές σε σχέση με
τους όρους του δανείου είναι οι εξής :


Το δάνειο χορηγείται σε €, συντάσσεται με βάση τις τρέχουσες τιμές των δαπανών που
προβλέπεται να καλύψει και επιβαρύνεται με επιτόκιο 3% σταθερό.



Προβλέπεται περίοδος χάριτος, η οποία είναι η προβλεπόμενη περίοδος κατασκευής από τη
χρονική στιγμή που συντάσσεται το δάνειο έως το πέρας της κατασκευής του έργου. Το
δάνειο προβλέπεται να συναφθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2004. Κατά την περίοδο χάριτος
δεν πληρώνονται οι τόκοι του κεφαλαίου του δανείου, παρά μόνο οι τόκοι που αναλογούν στα
ποσά των τόκων του κεφαλαίου κατά την περίοδο χάριτος.



Η εκταμίευση του δανείου (είσπραξη) γίνεται ανά 12 μήνες στην περίοδο 2004-2008. Η
πρώτη δόση εκταμιεύεται το δεύτερο εξάμηνο του 2004.



Το κεφάλαιο του δανείου, οι τόκοι της περιόδου χάριτος και οι τόκοι του κεφαλαίου του
δανείου αποπληρώνονται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις, οι οποίες
καταβάλλονται ανά εξάμηνο. Η χρονική περίοδος αυτών των δόσεων είναι η περίοδος 2009 –
2028.

Η εκταμίευση του δανείου υπολογίζεται ως έσοδο για το έργο, ενώ η εξυπηρέτησή του ως έξοδο, στο
χρόνο κατά τον οποίο γίνεται.
ΕΤΟΣ

2004

2005

2006

2007

2008

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

68.505.670

43.713.399

46.624.750

53.894.400

29.868.673

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

65.012.458

36.770.154

38.076.776

42.731.689

23.059.607

Πίνακας 5.6 Οι εκταμιεύσεις του δανείου σε σταθερές τιμές 2000 και τρέχουσες τιμές €
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΤΟΚΟΙ (τρέχουσες τιμές - €)
ΕΤΟΣ

2004

2005

2006

2007

2008
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α

Β

Α

Β

68.505.670

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ

Α

Β

43.713.399
1.027.585

1.027.585

Α

46.624.750
1.683.286

Β

Α

53.894.400

1.683.286

2.382.657

2.382.657

Β
29.868.673

3.191.073

242.606.892

3.191.073
16.569.203

2.055.170

ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

3.366.572

4.765.315

6.382.147

Πίνακας 5.7 Η εκταμίευση του κεφαλαίου του δανείου και οι τόκοι

ΕΤΟΣ

2000

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

87.026.317

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

19.932.157

53.979.152

55.432.123

60.608.415

38.732.942

Πίνακας 5.8 Η κοινοτική επιχορήγηση

118

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΤΟΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ
ΤΙΜΕΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
9.623.366

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΚΟΙ

61.655

162.652

305.612

7.703.645

ΣΥΝΟΛΟ

61.655

162.652

305.612

17.327.011

ΔΤΚ (%)

3,20%

3,40%

3,60%

3,70%

3,60%

3,30%

3,00%

3,00%

2,70%

2,50%

ΒΑΣΗ 2000

100

103,40

107,12

111,09

115,09

118,88

122,45

126,12

129,53

132,77

ΣΥΝ. ΜΕΤ.

1,0000

0,9671

0,9335

0,9002

0,8689

0,8412

0,8167

0,7929

0,7720

0,7532

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΤΙΜΕΣ 2000

7.248.349

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
50.351

128.963

235.943

5.802.409

50.351
Πίνακας 5.9.1 Το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου ΕΤΕπ ανά εξάμηνο (τρέχουσες τιμές - €)

128.963

235.943

13.050.759

ΤΟΚΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9.914.233

10.213.890

10.522.605

10.840.651

11.168.310

11.505.872

11.853.637

12.211.913

12.581.018

12.961.279

ΤΟΚΟΙ

7.412.779

7.113.121

6.804.406

6.486.360

6.158.702

5.821.140

5.473.375

5.115.098

4.745.993

4.365.732

ΣΥΝΟΛΟ

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

ΔΤΚ (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

ΒΑΣΗ 2000

136,09

139,49

142,97

146,55

150,21

153,97

157,82

161,76

165,81

169,95

ΣΥΝ. ΜΕΤ.

0,7348

0,7169

0,6994

0,6824

0,6657

0,6495

0,6336

0,6182

0,6031

0,5884

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.285.299

7.322.436

7.359.762

7.397.279

7.434.988

7.472.888

7.510.981

7.549.269

7.587.752

7.626.431

ΤΟΚΟΙ

5.447.150

5.099.465

4.759.165

4.426.064

4.099.982

3.780.741

3.468.169

3.162.097

2.862.361

2.568.801

ΣΥΝΟΛΟ

12.732.448

12.421.900

12.118.927

11.823.343

11.534.969

11.253.628

10.979.150

10.711.366

10.450.113

10.195.232

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΤΙΜΕΣ 2000

Πίνακας 5.9.2 Το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου ΕΤΕπ ανά εξάμηνο (τρέχουσες τιμές - €)
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΤΟΣ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

13.353.035

13.756.629

14.172.424

14.600.785

15.042.094

15.496.741

15.965.130

16.447.676

16.944.807

259.176.095

ΤΟΚΟΙ

3.973.977

3.570.382

3.154.588

2.726.226

2.284.918

1.830.270

1.361.881

879.335

382.204

87.894.051

ΣΥΝΟΛΟ

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

17.327.011

347.070.139

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΔΤΚ (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

ΒΑΣΗ 2000

174,20

178,56

183,02

187,60

192,29

197,09

202,02

207,07

212,25

ΣΥΝ. ΜΕΤ.

0,5740

0,5600

0,5464

0,5331

0,5201

0,5074

0,4950

0,4829

0,4711

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.665.308

7.704.381

7.743.655

7.783.129

7.822.804

7.862.681

7.902.761

7.943.046

7.983.536

152.206.733

ΤΟΚΟΙ

2.281.261

1.999.588

1.723.632

1.453.248

1.188.296

928.636

674.133

424.656

180.075

56.745.186

ΣΥΝΟΛΟ

9.946.568

9.703.969

9.467.286

9.236.377

9.011.099

8.791.317

8.576.894

8.367.702

8.163.611

208.951.915

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΤΙΜΕΣ 2000

Πίνακας 5.9.3 Το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου ΕΤΕπ ανά εξάμηνο (τρέχουσες τιμές - €)
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα έσοδα της συντήρησης και της λειτουργίας

87B

Κατ’ αντιστοιχία των εξόδων τα έσοδα λειτουργίας συνδέονται με κατάλληλους μοναδιαίους συντελεστές με το μεταφορικό έργο. Αναλυτικά οι υπολογισμοί των
διαφορικών εσόδων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΤΟΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Έσοδα από
επιβατικές
μεταφορές
Έσοδα από
εμπορευματικές
μεταφορές
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

2009
11.079.484
269.684
11.349.168

Πίνακας 5.10.1 Τα διάφορα έσοδα λειτουργίας
ΕΤΟΣ
Έσοδα από
επιβατικές
μεταφορές
Έσοδα από
εμπορευματικές
μεταφορές
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

31.236.249

32.017.156

32.817.584

33.638.024

34.478.975

35.340.949

36.224.473

37.130.084

38.058.337

39.009.795

450.271

461.528

473.066

484.893

497.015

509.440

522.176

535.231

548.612

562.327

31.686.520

32.478.683

33.290.651

34.122.917

34.975.990

35.850.389

36.746.649

37.665.315

38.606.948

39.572.122

Πίνακας 5.10.2 Τα διάφορα έσοδα λειτουργίας
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ΕΤΟΣ
Έσοδα από
επιβατικές
μεταφορές
Έσοδα από
εμπορευματικές
μεταφορές
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11.855.048

12.684.901

23.092.352

24.939.741

26.934.920

27.608.293

28.298.500

29.005.963

29.731.112

30.474.390

296.653

326.318

358.950

371.513

384.516

397.974

407.923

418.122

428.575

439.289

12.151.701

13.011.219

23.451.302

25.311.254

27.319.436

28.006.267

28.706.424

29.424.084

30.159.686

30.913.679

Πίνακας 5.10.3 Τα διάφορα έσοδα λειτουργίας
ΕΤΟΣ
Έσοδα από
επιβατικές
μεταφορές
Έσοδα από
εμπορευματικές
μεταφορές
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

2030

2031

2032

2033

2034

2035

39.985.040

40.984.666

42.009.283

43.059.515

44.136.003

45.239.403

576.385

590.795

605.565

620.704

636.221

652.127

40.561.425

41.575.461

42.614.847

43.680.218

44.772.224

45.891.530

Πίνακας 5.10.4 Τα διάφορα έσοδα λειτουργίας
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΕΧ ΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ (€)

2000-2003
2004-2006
2007-2011
2012-2035

0,0387
0,043
0,0522
0,0602

ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΕΧ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΕΡΓΟ (€)
0,0387
0,043
0,0522
0,0561

ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ
ΤΧ ΜΕ ΤΟ
ΕΡΓΟ (€)

ΕΣΟΔΟ ΑΝΑ ΤΧ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΕΡΓΟ (€)

0,0587

0,0587

Πίνακας 5.11 Τα έσοδα ανά επιβατοχιλιόμετρα και ανά τοννοχιλιόμετρα
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ΕΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣ –
ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.042.531.200

1.134.273.945

1.225.015.860

1.289.941.701

1.320.900.301

1.337.411.555

1.347.575.883

1.441.906.195

1.542.839.628

1.650.838.402

1.042.531.200

1.134.273.945

1.225.015.860

1.289.941.701

1.320.900.301

1.337.411.555

1.347.575.883

1.441.906.195

1.542.839.628

1.438.587.751
212.250.651

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ Ι.Χ.
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

74.287.728
137.962.924

Πίνακας 5.12.1 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου

ΕΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣ –
ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ Ι.Χ.
ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.766.397.091

1.890.044.887

2.041.248.478

2.204.548.356

2.380.912.224

2.440.435.030

2.501.445.906

2.563.982.054

2.628.081.605

2.693.783.645

1.539.288.893

1.647.039.116

1.778.802.245

1.921.106.425

2.074.794.938

2.126.664.812

2.179.831.432

2.234.327.218

2.290.185.399

2.347.440.033

227.108.198

243.005.771

262.446.233

283.441.931

306.117.286

313.770.218

321.614.474

329.654.836

337.896.206

346.343.612

79.487.869

85.052.020

91.856.182

99.204.676

107.141.050

109.819.576

112.565.066

115.379.192

118.263.672

121.220.264

147.620.328

157.953.751

170.590.051

184.237.255

198.976.236

203.950.642

209.049.408

214.275.643

219.632.534

225.123.347

Πίνακας 5.12.2 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΤΟΣ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

ΜΕ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

2.761.128.236

2.830.156.442

2.900.910.353

2.973.433.112

3.047.768.940

3.123.963.163

3.202.062.242

3.282.113.798

3.364.166.643

3.448.270.809

ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣ –
ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ

2.406.126.034

2.466.279.185

2.527.936.165

2.591.134.569

2.655.912.933

2.722.310.756

2.790.368.525

2.860.127.739

2.931.630.932

3.004.921.705

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

355.002.202

363.877.257

372.974.188

382.298.543

391.856.007

401.652.407

411.693.717

421.986.059

432.535.711

443.349.104

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ Ι.Χ.

124.250.771

127.357.040

130.540.966

133.804.490

137.149.602

140.578.342

144.092.801

147.695.121

151.387.499

155.172.186

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

230.751.431

236.520.217

242.433.222

248.494.053

254.706.404

261.074.064

267.600.916

274.290.939

281.148.212

288.176.918

Πίνακας 5.12.3 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου

ΕΤΟΣ

2030

2031

ΜΕ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

3.534.477.580

3.622.839.519

ΧΩΡΙΣ ΤΗ Σ.Γ.
ΤΙΘΟΡΕΑΣ –
ΛΕΙΑΝ/ΔΙΟΥ

3.080.044.748

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

2032

2033

2034

2035

3.713.410.507

3.806.245.770

3.901.401.914

3.998.936.962

3.157.045.867

3.235.972.013

3.316.871.314

3.399.793.096

3.484.787.924

454.432.832

465.793.652

477.438.494

489.374.456

501.608.818

514.149.038

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ Ι.Χ.

159.051.491

163.027.778

167.103.473

171.281.060

175.563.086

179.952.163

ΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Μ.Ε. ΑΠΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

295.381.341

302.765.874

310.335.021

318.093.396

326.045.731

334.196.875

Πίνακας 5.12.4 Το προβλεπόμενο επιβατικό μεταφορικό έργο (σε επιβατοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
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ΕΤΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

96.336.058 99.707.820 103.197.594 104.229.570
105.271.865 106.324.584 107.387.830 118.126.613 129.939.274 142.933.202
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ
96.336.058 99.707.820 103.197.594 104.229.570
105.271.865 106.324.584 107.387.830 118.126.613 129.939.274 138.338.920
ΕΡΓΟ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
4.594.282
Μ.Ε.
Πίνακας 5.13.1 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
ΕΤΟΣ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

157.226.522

172.949.174

190.244.091

196.902.635

203.794.227

210.927.025

216.200.200

221.605.205

227.145.336

232.823.969

ΧΩΡΙΣ ΤΟ
152.172.812 167.390.093 184.129.103 190.573.621
197.243.698
204.147.228 209.250.908 214.482.181 219.844.235 225.340.341
ΕΡΓΟ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
5.053.710
5.559.081
6.114.988
6.329.014
6.550.529
6.779.797
6.949.292
7.123.024
7.301.101
7.483.628
Μ.Ε.
Πίνακας 5.13.2 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
ΕΤΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

2020

2021

2022

2023

238.644.56
8
230.973.85
0

244.610.68
2
236.748.19
6

250.725.94
9
242.666.90
1

256.994.09
8
248.733.57
4

7.670.718

7.862.486

8.059.048

8.260.524

2024

2025

263.418.951

270.004.424

254.951.913

261.325.711

8.467.038

8.678.713

2026

2027

2028

2029

276.754.53
5
267.858.85
4

283.673.39
8
274.555.32
5

290.765.23
3
281.419.20
8

298.034.36
4
288.454.68
8

8.895.681

9.118.073

9.346.025

9.579.676

Πίνακας 5.13.3 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
ΕΤΟΣ
2030
2031
2032
2033
2034
2035
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

305.485.223

313.122.354

320.950.413

328.974.173

337.198.527

345.628.491

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

295.666.055

303.057.707

310.634.149

318.400.003

326.360.003

334.519.003

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ Μ.Ε.

9.819.168

10.064.647

10.316.264

10.574.170

10.838.524

11.109.488

Πίνακας 5.13.4 Το προβλεπόμενο εμπορευματικό μεταφορικό έργο (σε τοννοχιλιόμετρα) με και χωρίς τη σ.γ. Τιθορέας-Λειανοκλαδίου
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η υπολειμματική αξία

88B

Η υπολειμματική αξία κατά το τελικό έτος της περιόδου αξιολόγησης (2035) προσδιορίζεται σε 100% του κόστους των απαλλοτριώσεων και των έργων για την
αρχαιολογική προστασία και σε 50% του κόστους των έργων υποδομής. Οι εργασίες που αφορούν επιδομή, μελέτες και λειτουργικά έξοδα εκτιμάται ότι έχουν
μηδενική υπολειμματική αξία. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά η υπολειμματική αξία του έργου, όπου έχει συμπεριληφθεί και η αξία των έργων πριν
από το έτος βάσης, με κατάλληλη αναγωγή.

ΕΤΟΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ΣΥΝΟΛΟ

%
ΥΠΟΛΕΙΜ.
ΑΞΙΑ

ΥΠΟΛΕΙΜ.
ΑΞΙΑ

ΑΠΑΛ/ΣΕΙΣ
– ΑΡΧ/ΓΙΑ

18.483.610

6.638.174

30.960

1.897.490

4.959.090

5.456.050

81.670

0

0

37.547.044

100%

37.547.044

ΥΠΟΔΟΜΗ

119.044.088

33.569.478

38.639.950

11.501.370

7.869.050

80.247.080

80.604.780

77.193.090

33.969.460

482.638.345

50%

241.319.173

ΕΠΙΔΟΜΗ

0

0

1.079.940

1.506.210

0

0

8.166.640

22.641.200

19.721.030

53.115.020

0%

0

ΜΕΛΕΤΕΣ

11.955.215

337.757

171.380

1.288.910

1.571.130

353.290

261.330

174.430

277.930

16.391.372

0%

0

ΛΕΙΤ/ΚΑ
ΕΞΟΔΑ

1.867.573

1.397.875

1.796.497

728.726

647.973

3.872.543

4.010.153

4.500.401

2.428.584

21.250.325

0%

0

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 5.14 Η υπολειμματική αξία (σταθερές τιμές 2000-€)
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5.4.4

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης

79B

Με βάση τα παραπάνω μεγέθη, τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς προκύπτουν οι βασικοί
οικονομικοί δείκτες για το υπό μελέτη έργο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.15 που ακολουθεί. Στον
ίδιο πίνακα αποτυπώνονται και οι τιμές που προέκυψαν κατά τη μεταβολή του επιτοκίου αναγωγής
κατά μία ποσοστιαία μονάδα εκατέρωθεν του βασικού επιτοκίου.

Επιτόκιο

6%

7%

8%

NPV:

-27.818.348

-46.853.408

-60.428.742

CBR:

0,96

0,92

0,89

IRR:

4,96%

Πίνακας 5.15 Τα αποτελέσματα ανάλυσης NPV, CBR και IRR

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ανάλυσης που προηγήθηκε, καθώς και η NPV εξόδων και εσόδων
αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

NPV
ΕΞΟΔΩΝ:
NPV
ΕΣΟΔΩΝ:

656.919.365

606.460.198

563.227.551

629.101.017

559.606.791

502.798.810

Πίνακας 5.16 NPV εξόδων και εσόδων
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΤΟΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

151.350.486

41.943.284

41.718.727

16.922.706

15.047.243

89.928.963

93.124.573

104.509.121

56.397.004

ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
&
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΑΝΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

151.350.486

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

87.026.317

41.943.284

41.718.727

16.922.706

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11.108.527

11.895.910

12.739.388

13.093.757

14.123.646

15.235.310

15.620.386

13.595.701

13.935.594

50.351

128.963

235.943

13.050.759

12.732.448

12.421.900

12.118.927

11.823.343

11.534.969

11.253.628

10.979.150

10.711.366

24.159.286

24.628.358

25.161.288

25.212.684

25.946.990

26.770.280

26.874.014

24.574.851

24.646.960

11.349.168

12.151.701

13.011.219

23.451.302

25.311.254

27.319.436

28.006.267

28.706.424

29.424.084

15.047.243

89.928.963

93.174.924

104.638.084

56.632.947

19.932.157

53.979.152

55.432.123

60.608.415

38.732.942

ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ

2009

ΥΠΟΛ/ΚΗ
ΑΞΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΤΕπ

65.012.458

36.770.154

38.076.776

42.731.689

23.059.607

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

87.026.317

0

0

0

84.944.615

90.749.306

93.508.899

103.340.104

61.792.549

11.349.168

12.151.701

13.011.219

23.451.302

25.311.254

27.319.436

28.006.267

28.706.424

29.424.084

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

-64.324.169

41.943.284

41.718.727

16.922.706

69.897.372

820.343

333.975

-1.297.980

5.159.602

12.810.118

12.476.657

12.150.069

-1.761.382

-635.736

549.156

1.132.253

4.131.572

4.777.125

Πίνακας 5.17.1 Η χρηματοοικονομική ανάλυση
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ΕΤΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
&
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

14.283.984

14.641.083

15.007.110

15.382.288

15.766.845

16.161.017

16.565.042

16.979.168

17.403.647

17.838.738

18.284.707

18.741.825

19.210.370

19.690.629

20.182.895

20.687.468

21.204.654

21.734.771

ΔΑΝΕΙΟ

10.450.113

10.195.232

9.946.568

9.703.969

9.467.286

9.236.377

9.011.099

8.791.317

8.576.894

8.367.702

8.163.611

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

24.734.097

24.836.315

24.953.678

25.086.257

25.234.132

25.397.394

25.576.142

25.770.485

25.980.541

26.206.440

26.448.318

18.741.825

19.210.370

19.690.629

20.182.895

20.687.468

21.204.654

21.734.771

30.159.686

30.913.679

31.686.520

32.478.683

33.290.651

34.122.917

34.975.990

35.850.389

36.746.649

37.665.315

38.606.948

39.572.122

40.561.425

41.575.461

42.614.847

43.680.218

44.772.224

45.891.530

ΕΞΟΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΛ/ΚΗ
ΑΞΙΑ

278.866.217

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΤΕπ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

30.159.686

30.913.679

31.686.520

32.478.683

33.290.651

34.122.917

34.975.990

35.850.389

36.746.649

37.665.315

38.606.948

39.572.122

40.561.425

41.575.461

42.614.847

43.680.218

44.772.224

324.757.747

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

5.425.590

6.077.363

6.732.842

7.392.427

8.056.519

8.725.523

9.399.848

10.079.905

10.766.108

11.458.875

12.158.630

20.830.297

21.351.055

21.884.831

22.431.952

22.992.751

23.567.570

303.022.976
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6

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

11B

6.1

Συμπεράσματα από τη Μελέτη Περίπτωσης

39B

Με βάση τον Πίνακα 5.15 το έργο της κατασκευής της νέας Σ.Γ. Τιθορέας - Λειανοκλαδίου δεν
παρουσιάζει ικανοποιητική χρηματοοικονομική απόδοση, αφού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που
τέθηκαν. Συγκεκριμένα το έργο παρουσιάζει αρνητική Κ.Π.Α. με τιμές αρκετά μικρές. Ο λόγος
ωφελειών κόστους είναι μικρότερος της μονάδας, ανεξαρτήτως του επιτοκίου αναγωγής και ο
εσωτερικός δείκτης απόδοσης είναι μικρότερος του επιτοκίου αναγωγής (κόστος ευκαιρίας).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιχορήγηση της Ε.Ε. και ο εξωτερικός δανεισμός είναι
απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για τον περιορισμό της ζημίας στο ελάχιστο δυνατό. Η αύξηση της
επιχορήγησης αναμένεται να περιορίσει ακόμα περισσότερο τη ζημία και να καταστήσει το έργο
περισσότερο ελκυστικό, αλλά δύσκολα σε σημείο που η χρηματοοικονομική του απόδοση να είναι
ικανοποιητική.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονισθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι φυσιολογικά για ένα
σιδηροδρομικό έργο, δεδομένου του πολύ μεγάλου κόστους επένδυσης σε συνδυασμό με το μικρό
μερίδιο αγοράς του σιδηροδρόμου. Έτσι λοιπόν έργα τέτοιου είδους καθίστανται μη αποδοτικά. Στο
συγκεκριμένο έργο καταλυτικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι η περιοχή μελέτης δεν έχει σημαντική
επιβατική ή εμπορική κίνηση, ενώ το κόστος κατασκευής είναι σχετικά υψηλό.
Η αιτιολόγηση της κατασκευής τέτοιων έργων στηρίζεται κυρίως σε παραμέτρους οι οποίες αφορούν
στα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της περιοχής μελέτης. Μία αξιολόγηση στη βάση των
δεδομένων αυτών λαμβάνει υπόψη ως οφέλη και άλλους παράγοντες, όπως η εξοικονόμηση του
χρόνου ταξιδιού, η συμβολή στο περιβάλλον, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, κ.λπ.

6.2

Οφέλη και Προβλήματα της εφαρμογής των ΣΔΙΤ

40B

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται τα συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ γενικότερα για το δημόσιο.
6.2.1

Τα οφέλη της εφαρμογής των ΣΔΙΤ

80B

Τα οφέλη από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι σημαντικά για την ελληνική οικονομία, αν και δεν είναι
ακόμα ορατά αφού η αγορά των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά
βρίσκεται σε εμβρυακή μορφή.
Συμπερασματικά, τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ για το δημόσιο είναι:
Η βελτίωση των υποδομών (ύδρευση, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, οδικοί άξονες και
γενικότερα μεταφορές, νοσοκομεία, σχολεία, φυλακές, στέγαση γραφείων και υπηρεσιών,
μουσεία κ.λπ., καθώς και στους τοµείς ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας του). Στις
περιπτώσεις αυτές μπορεί να βελτιωθεί η καινοτοµία, η ποιότητα και η ποσότητα των
παραγόμενων αγαθών / υπηρεσιών / παγίων.
Οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – Καλύτερη διοίκηση έργου (ως αποτέλεσµα του
ανταγωνισµού, της καινοτοµίας, του κινήτρου της αποδοτικότητας και της προβλεπόμενης
συντήρησης για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου).
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Η καινοτοµία και η εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος (ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσης
και εµπειρίας που διαθέτει ο ιδιωτικός τοµέας σε αντίστοιχα έργα, µείωσης του κόστους και
του χρόνου παράδοσης των έργων, βελτίωσης του λειτουργικού σχεδιασµού, κατασκευής και
διαχείρισης των διαδικασιών).
Η παροχή υπηρεσιών µε συνολικά χαµηλότερο κόστος (εφόσον το σχήµα και η σύµβαση
έχουν δοµηθεί και εφαρµοσθεί σωστά, παρότι υπάρχει επιπρόσθετο κόστος για τη
χρηµατοδότηση του έργου µε ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς το κόστος δανεισµού του ιδιωτικού
τοµέα είναι συνήθως υψηλότερο από το κόστος δανεισµού του Δηµοσίου. Το κόστος αυτό
µπορεί να αντισταθµιστεί από τις συνέργειες που αναπτύσσονται από το συνδυασµό
σχεδιασµού, κατασκευής και λειτουργίας του έργου από τον ίδιο προµηθευτή).
Η μεταφορά κινδύνων (σχεδιασµού, κατασκευής, λειτουργίας, τεχνολογικών αλλαγών,
χρηµατοδότησης, αγοράς, νοµικούς, κ.λπ.). Ο επιμερισμός των κινδύνων ανάμεσα στο
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με βάση το ποιος μπορεί να τους χειριστεί και να τους
ελέγξει καλύτερα, θεωρείται το σημαντικότερο όφελος από τις ΣΔΙΤ.
Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των νέων υπηρεσιών (οι
συμβάσεις ΣΔΙΤ μπορούν να αποτελέσουν ένα σαφές κίνητρο για την παράδοση των έργων
εντός χρονοδιαγράµµατος και χωρίς υπερβάσεις κόστους και τη διασφάλιση της τήρησης των
επιθυµητών προδιαγραφών των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Το δηµόσιο
καταβάλλει ολόκληρο το ποσό των πληρωµών µόνο όταν οι παρεχόµενες υπηρεσίες
καλύπτουν πλήρως το επιθυµητό επίπεδο και τις προδιαγραφές. Αντίθετα κατά τις Συµβάσεις
του δηµοσίου, η συντήρηση και η λειτουργία του αγαθού εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα
των κεφαλαίων του προϋπολογισµού του δηµοσίου για τη συντήρηση και τη λειτουργία του
αγαθού και από την αποτελεσµατική εφαρµογή σχετικών προγραµµάτων από φορείς που δεν
έχουν πάντα την απαιτούµενη υποδοµή).
Η σαφής προσήλωση στον πελάτη / πολίτη (το δηµόσιο αποσκοπεί στην ικανοποίηση των
αναγκών και των απαιτήσεν σε σχέση µε τις ζητούµενες υπηρεσίες και όχι στη διαχείριση των
υφιστάµενων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών).
Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών (επιτυγχάνεται αύξηση του ανταγωνισµού και καθίσταται
δυνατή η σύγκριση της ποιότητας και του κόστους παραγωγής των παρεχοµένων υπηρεσιών
µε αντίστοιχες υπηρεσίες στην αγορά µε τη θεσµοθέτηση βάσεων σύγκρισης, γεγονός που
συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας).
Η χρηµατοδότηση και η ανάπτυξη περισσοτέρων έργων (με τη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων
για την κατασκευή και την ανάπτυξη έργων µπορεί να επιταχυνθεί το πρόγραµµα ανάπτυξης
υποδοµών, τηρώντας τις δηµόσιες δαπάνες στο προϋπολογισθέν κόστος, χωρίς υπερβάσεις
και χωρίς ανάγκη για πρόσθετα κονδύλια).
Ευρύτερα οικονοµικά οφέλη (με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός σηµαντικού αριθµού
έργων σε περιόδους όπου υπάρχουν περιορισµοί στους κρατικούς προϋπολογισµούς, η
ανάπτυξη τέτοιων συµβάσεων µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τον ιδιωτικό τοµέα να
συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της οικονοµίας).
Η τεχνογνωσία (με τις ΣΔΙΤ επιτυγχάνεται μεταφορά τεχνογνωσίας στο δηµόσιο τοµέα µέσω
της συνεργασίας του µε τον ιδιωτικό τοµέα).
Για τον Ιδιωτικό τοµέα τα οφέλη είναι:
Η μεγαλύτερη συµµετοχή σε έργα δηµοσίου και κοινή «ιδιοκτησία» επί των παγίων
Τα ελκυστικά περιθώρια κέρδους
Η μεγάλης διάρκειας συμβάσεις (5)
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Τα προβλήματα της εφαρμογής των ΣΔΙΤ

81B

Στη χώρα μας, οι μέχρι σήμερα προσπάθειες προώθησης και σύναψης ΣΔΙΤ αντιμετώπισαν πολλά
προβλήματα και δυσχέρειες, που σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησαν και στη ματαίωση της υλοποίησης
των έργων. Σημαντικές δυσχέρειες είναι :
Το Νομοθετικό Πλαίσιο
Η έλλειψη ενός ειδικού νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο να προσδιορίζονται βασικά θέματα και
κατευθύνσεις αντιμετώπισής τους, όπως: οι απαλλοτριώσεις, η εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών
όρων, οι αποζημιώσεις του αναδόχου, οι τομείς εφαρμογής, οι εξουσιοδοτήσεις υπογραφών, οι
εγγυήσεις του Δημοσίου, τα κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης κ.α.
Η υποστήριξη φορέων του Δημοσίου για την προετοιμασία των διαγωνισμών, τη μεταφορά
τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση της υψηλού κόστους προετοιμασίας και την
παρακολούθηση των διαγωνισμών
Σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση και υλοποίηση ΣΔΙΤ αποτελεί η αδυναμία σωστής και έγκαιρης
προετοιμασίας των έργων και υλοποίησης των σχετικών διαγωνισμών, λόγω έλλειψης εξειδικευμένης
εμπειρίας από τις αναθέτουσες αρχές, αλλά και περιορισμένης εμπειρίας στους φορείς του ιδιωτικού
τομέα.
Να σημειωθεί μάλιστα ότι δεδομένου ότι η σύναψη των εν λόγω Συμβάσεων είναι σχετικά πρόσφατη,
δεν καταγράφεται εμπειρία από όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους.
Σημαντικό πρόβλημα ήταν και είναι η ελλιπής δυνατότητα και ετοιμότητα της Διοίκησης σε κεντρικό
επίπεδο να υποστηρίξει τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και η νοοτροπία ενός «Αθηνοκεντρικού
κράτους», όπου ο συγκεντρωτισμός, η υπερεξουσία στην Κεντρική Διοίκηση, δεν συνδράμει στη
δυναμική περιφερειακή αυτόνομη ανάπτυξη και του θεσμού των ΣΔΙΤ αλλά και των κονδυλίων για
μεγάλα αναπτυξιακά περιφερειακά έργα μέσω των Δημοσίων Επενδύσεων.
Η οργάνωση και λειτουργία μιας κεντρικής μονάδας υποστήριξης, κυρίως σε κάθε περιφερειακό
επίπεδο, η οποία να μπορεί να αντλεί τεχνογνωσία από τη διεθνή εμπειρία, με κύρια αρμοδιότητα την
υποστήριξη όλων των φορέων της χώρας, μπορεί να αποτελέσει λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα.
Τα Συνταγματικά ζητήματα
Το Σύνταγμα της Ελλάδος, ρυθμίζοντας τις αρμοδιότητες του κράτους, τις διακρίνει μεταξύ εκείνων
που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε ιδιώτες, σε αντιδιαστολή με εκείνες που εμπίπτουν στον
πυρήνα της κρατικής εξουσίας και δεν παραχωρούνται.
Η τυχόν ανάθεση σε εταιρίες παραχώρησης δημοσίων έργων άλλων αρμοδιοτήτων, που μόνο η
κρατική εξουσία μπορεί να ασκεί, πάσχει Συνταγματικά.
Ο εκάστοτε καθορισμός των ορίων του πυρήνα της κρατικής εξουσίας σε έργα με
αυτοχρηματοδότηση δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός και συνεπώς το «Συνταγματικά» επιτρεπτό
των ορίων της παραχώρησης πρέπει να εξετάζεται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν από το
στάδιο του αρχικού προγραμματισμού.
Συνταγματικά προστατευτέα αξία, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Συντάγματος αποτελεί επίσης και η
κατασκευή έργων μείζονος σημασίας για τη χώρα και την Εθνική Οικονομία.
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Προς επίλυση λοιπόν των Συνταγματικών ζητημάτων η συνεργασία με το Σ.τ.Ε και το Ελεγκτικό
Συνέδριο είναι επιβεβλημένη.
Η εκτέλεση εις βάρος του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α – Εγγυήσεις του Δημοσίου – Καθεστώς
επίλυσης διαφορών
Αν και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων είναι δυνατόν να συνάπτεται
διαιτητική συμφωνία με τις αναθέτουσες αρχές, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν, ενδεχομένως
θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για σύναψη ρητρών διαιτησίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή άλλους δικονομικούς κανόνες μεταξύ των
Αναθετουσών αρχών και των φορέων του Δημοσίου για διαφορές που αφορούν στη σύμβαση
παραχώρησης.
Η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων του Δημοσίου
Η σύγχυση αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων μεταξύ φορέων του
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, Δημοσίων επιχειρήσεων κ.α. προκαλεί αβεβαιότητα. Στα έργα, που
επιλέγονται ως κατάλληλα για αυτοχρηματοδότηση, μετά από μελέτες κόστους – οφέλους, θα πρέπει
να υπάρχει αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων.
Ο χρόνος και η ασφάλεια των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων
Η διαδικασία ωρίμανσης των έργων είναι σύνθετη και χρονοβόρα πολλές φορές μάλιστα αντιφατική
και αδιέξοδη.
Η κοστολόγηση των συμβάσεων
Για τη δημοπράτηση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων απαιτείται να προϋπολογιστούν ορθά οι
εκατέρωθεν παροχές Δημοσίου και Ιδιωτών. Σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η
σύμβαση πρέπει να είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο, καθώς και ότι το υπό δημοπράτηση έργο είναι
ανταποδοτικό και λειτουργικό προς τους χρήστες.
Οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση
Από τα πλέον ουσιαστικά ζητήματα για την επιτυχία των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων είναι η
διασφάλιση της πλέον συμφέρουσας χρηματοδότησης, τόσο του τραπεζικού, όσο και άλλων μορφών
δανεισμού.
Η αντιμετώπιση των φορολογικών ζητημάτων
Στα αυτοχρηματοδοτουμενα έργα αναφύονται σειρά φορολογικών ζητημάτων, που είναι άγνωστα στις
κλασικές εργολαβίες (φορολογική - λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων, της επιδότησης του
Δημοσίου, θέματα Φ.Π.Α, δυνατότητα υπαγωγής των έργων και της επένδυσης σε αναπτυξιακούς
νόμους κ.λπ).
Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων
Στις ΣΔΙΤ ο ανάδοχος θα απαιτηθεί να συμβάλει με ίδια κεφάλαια. Έτσι λοιπόν πρέπει να
υπολογίζεται και να διασφαλίζεται ότι τα επενδυόμενα κεφάλαια θα έχουν μια εύλογη απόδοση,
εφόσον ο ανάδοχος κατασκευάσει, χρηματοδοτήσει και λειτουργήσει το έργο στα πλαίσια των
υποχρεώσεών του, προς όφελος όμως του κοινωνικού συνόλου που θα χρησιμοποιεί τα έργα.
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Η διασφάλιση μακροχρόνιων πόρων, η διαφάνεια του κεφαλαιουχικού κόστους των
Δημοσίων έργων και υπηρεσιών και η ανάληψη από το Δημόσιο του κινδύνου ζήτησης
Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ δεσμεύουν μακροχρόνια το Ελληνικό Δημόσιο ουσιαστικά, με τη μετατροπή του
κεφαλαιακού κόστους ενός Δημόσιου έργου σε ετήσιο κόστος λειτουργίας ή σε δυνατότητα ενός
έργου να αποσβεσθεί με δαπάνη των χρηστών. Έτσι λοιπόν αν ένα έργο είναι δυνατό να αποσβεσθεί
με μετακύλιση του κόστους στους χρήστες, αυτό θα πρέπει να γίνεται λαμβανομένων πάντα υπόψη
των κοινωνικών κριτηρίων (5).

6.3

Τελικά Συμπεράσματα και Παρατηρήσεις

41B

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Συμβάσεις
Παραχώρησης) μπορούν να λειτουργήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό, μόνο όταν υπάρχει η σωστή
προετοιμασία και οι εισροές και οι εκροές που αναφέρονται, αναλύονται και αξιολογούνται σε αυτές
είναι διατυπωμένες με την απαιτούμενη ακρίβεια και σαφήνεια. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να
υπάρξουν καθυστερήσεις, υπερβάσεις προϋπολογισμών και πρόκληση επιπρόσθετου κόστους, διότι τα
στοιχεία που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου είναι πολλά και κυρίως σε περιόδους που
χαρακτηρίζονται από οικονομική αστάθεια (αβεβαιότητα).
Συνεπώς, οι “Συμβάσεις Παραχώρησης” δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτούν πολύπλευρες γνώσεις
και κυρίως από την πλευρά του δημοσίου για να υπάρξει μια όσο το δυνατόν πιο δίκαιη
(αντικειμενική) κατανομή των κινδύνων, διότι όπως είδαμε το ιδιωτικό κεφάλαιο πιέζει να αναλάβει
τους λιγότερο δυνατόν κινδύνους.
Οι απειλές μιας άνισης κατανομής των παραπάνω κινδύνων εις βάρος του δημοσίου είναι πολύ
μεγαλύτερες για κράτη με αδυναμίες (Αδύναμα Κράτη), διότι τα κράτη αυτά παρουσιάζουν πέραν των
άλλων πολλά οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα, με συνέπεια το ιδιωτικό κεφάλαιο να έχει
μεγαλύτερη ευχέρεια να επιβάλλει τους δικούς του όρους.
Στην καθημερινότητα του αδύναμου κράτους ανήκουν η ανεπάρκεια της νομοθεσίας και κυρίως η
έλλειψη σεβασμού και η αδυναμία επιβολής και τήρησης των νόμων από όλους τους πολίτες, η έννοια
της διαφθοράς, η κατάχρηση εξουσίας, η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, ο χρηματισμός των
δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.
Στη χώρα μας, η ζήτηση για ποιοτικές οδικές υποδομές παραμένει, όπως γνωρίζουμε, σε μεγάλο
βαθμό ακάλυπτη. Οι Έλληνες χρήστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, σύμφωνα με έρευνα που
έγινε από το γράφοντα στο πλαίσιο διπλωματικών εργασιών, υψηλό τίμημα (διόδια) για να έχουν
σύγχρονες και ασφαλείς οδικές υποδομές.
Το Ελληνικό Δημόσιο και οι συμμετέχοντες στις Συμβάσεις Παραχώρησης ιδιωτικές εταιρίες ας
προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ορθολογικά αυτή την ευκαιρία και να επιδιώξουν στο πλαίσιο ενός
σωστού διακανονισμού, όπου οι όροι των Συμβάσεων Παραχώρησης θα είναι αντικειμενικά και με
ευκρίνεια διατυπωμένοι για όλες τις πλευρές, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο κράτος, να καλύψουν
την παραπάνω επιτακτική ανάγκη για ποιοτικές οδικές υποδομές.
Οι ποιοτικές υποδομές δεν αποτελούν, όπως είδαμε, μόνο προϋπόθεση για την αποκεντρωμένη
ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της, αλλά και το
κύριο εργαλείο επιβίωσης των Συμβάσεων Παραχώρησης και κατά συνέπεια και της κερδοφορίας του
ιδιωτικού κεφαλαίου που θα επενδυθεί σε αυτές, όταν βέβαια λειτουργούν οι κανόνες της αγοράς και
το κράτος δεν είναι αδύναμο (8).
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ OΡΩΝ ΣΔΙΤ

13BH

Ελληνο-Αγγλικό Γλωσσάριο Όρων ΣΔΙΤ
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Αγαθό: Asset
Αγοραία Αξία: Market Value
Άδεια: Permit
Αδυναμία ενός φυσικού ή νομικού προσώπου να εκπληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις που προέρχονται από μια οικονομική συμφωνία ή κάποια δανειοληψία:
Default
Αίτηση για Κατάθεση Προσφοράς: Request For Bid
Αίτηση Υπαγωγής: Application for Inclusion
Άμεση Συμφωνία / Σύμβαση: Direct Agreement
Αναθέτουσα Αρχή: Contracting Authority
Ανάλυση Ευαισθησίας: Sensitivity Analysis
Ανάλυση της κατάστασης μιας επιχείρησης για τον προσδιορισμό του κινδύνου που
αντιπροσωπεύει για το αντισυμβαλλόμενο μέρος (π.χ. δανειστής): Due Diligence
Aναχρηματοδότηση: Refinancing
Ανοιχτή Διαγωνιστική Διαδικασία: Open Procedure
Ανταλλαγή (γενικά) [Εννοιολογικά, είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα (derivatives)
και αποτελούν μια συναλλαγή όπου τα δυο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν
μελλοντικά, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, το προσυμφωνημένο χρηματοοικονομικό προϊόν]: Swap
Αντιστάθμιση Κινδύνων: Hedging
Ανώτατο Όριο, Οροφή: Cap
Απαλλοτρίωση: Expropriation
Αποθεματικός Λογαριασμός: Reserve Account
Αποπληρωμή Κεφαλαίου: Principal Repayment
Απόσβεση Ασώματων Ακινητοποιήσεων: Amortization
Απόσβεση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων: Depreciation
Αρχαιολογικά Ευρήματα: Archeological Findings
Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης: Mutual Recognition Principle
Αρχή της Αναλογικότητας: Proportionality Principle
Αρχή της Διαφάνειας: Transparency Principle
Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης: Equal Treatment Principle
Αρχή της Προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος: Protection of the Public Interest
Principle
Αρχή της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης και Αειφόρου
Ανάπτυξης: Protection of the Environment and Sustainable Development
Principle
Αρχή της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ιδιωτών: Protection of the Rights of
Private Individuals Principle
Αρχή του Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Free Competition Principle
Αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο: Outline Business Case (OBC)
Ασφαλιστής: Insurer
Ασφάλιστρο: Insurance Premium
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Δάνειο: Loan
Δάνειο το οποίο δεν καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία
μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, αλλά καλύπτεται εφόσον έχουν
εξοφληθεί οι απαιτήσεις των senior debtors: Subordinated Debt
Δανειοδότηση που παρέχεται χωρία κάποια εξασφάλιση / εγγύηση από την
επιχείρηση που τη λαμβάνει προς τον πιστωτή που τη χορηγεί για την αποπληρωμή
της. Ο πιστωτής δηλαδή διατρέχει τον κίνδυνο να πτωχεύσει η επιχείρηση και να μην
είναι δυνατόν να αποπληρώσει το χρέος της, αλλά επίσης δεν καλύπτεται και από την
εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, στην περίπτωση εκκαθάρισής της: Non Recourse Finance
Δαπάνες Κεφαλαίου: Capital Expenditures
Δείκτες Κάλυψης. Ονομάζονται έτσι διάφοροι λόγοι που παρουσιάζουν την ικανότητα
μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών της
υποχρεώσεων: Cover Ratios
Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους κατά τη διάρκεια ζωής του: Loan Life
Cover Ratio (LLCR)
Δημόσια Δαπάνη / Έξοδο: Public Expenditure
Δημόσια Προμήθεια: Public Procurement
Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση: Public Sector Comparator (PSC)
Δημόσιος Τομέας: Public Sector
Διαγωνισμός: Tender
Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου: Competitive Dialogue Procedure
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση: Negotiated Procedure
Διαδικασία Παρακολούθησης: Monitoring Procedure
Διαδικασίες και πολιτική έργων ΣΔΙΤ: Public Private Partnerships' Policy
Διαιτησία: Arbitration
Διάρκεια: Tenor
Διάρκεια Ισχύος / Λήξη: Maturity
Διάρκεια Σύμβασης: Contract Period
Διαχείριση Έργου: Project Management
Δικαιώματα που παρέχονται κυρίως προς τους Πιστωτές προκειμένου να επέμβουν
και να διορθώσουν / αντικαταστήσουν όποιον από τους εμπλεκόμενους Ιδιωτικούς
Φορείς μιας Σύμβασης υπό-αποδίδει: Step-in Rights
Δικαστικός: Judicial
Διυπουργική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ: Joint Ministers' PPPs Committee

Ε






Έγγραφη υπόσχεση που δεσμεύει το ένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να προβεί σε
κάποια ενέργεια ή να απέχει από κάποια πράξη ή να πληροί κάποιες προϋποθέσεις
(Ρήτρες): Covenant
Εγγύηση: Guarantee
Εγγυητική Επιστολή: Letter of Guarantee
Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ: Special Secretariat for Public Private Partnerships
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Εκπρόσωπος Κοινοπραξίας: Agent
Εκτός Ισολογισμού Αντιμετώπιση: Off-Balance-Sheet Treatment
Εμπορικός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Ζήτησης: Commercial Risk / Demand Risk
Ενέγγυος Πίστωση: Letter of Credit
Ενοικίαση Κεφαλαίου: Capital Lease
Εντολή, συνήθως γραπτή, για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας: Mandate
Επένδυση Κεφαλαίου: Capital Investment
Επιτόκιο: Interest Rate
Επιτόκιο Προεξόφλησης: Discount Rate
Έρευνα Αγοράς / Διερεύνηση των Προθέσεων της Αγοράς: Market Sounding
Εργολάβος: Contractor
Έσοδα: Revenues
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: Internal Rate of Return (IRR)
Εταιρία Ειδικού Σκοπού: Special Purpose Vehicle / Special Purpose Company
Ετήσιος Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους: Annual Debt Service Cover
Ratio (ADSCR)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: European Investment Bank
Εφεδρική Πίστωση: Stand-by Facility





Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή Θέση: Equity
Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Private Equities
Ιδιωτικός Τομέας: Private Sector



Καθαρή λογιστική αξία ενός αγαθού, όπως καταγράφεται στον Ισολογισμό: Book
Value
Καθαρή Παρούσα Αξία: Net Present Value
Καινοτομία: Innovation
Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων: List of Proposed Partnerships
Κατανομή Κινδύνων: Risk Allocation
Κατασκευαστική Περίοδος: Construction Period
Κατασκευαστικός Κίνδυνος: Construction Risk
Κατασκευή: Construction
Καταστατικό Φορέα / Εταιρίας: Articles of Association / Incorporation
Κεντρική Διοίκηση: Central Administration
Κεφάλαια που παρέχονται από την ΕΕ για την υλοποίηση έργων: Structural Funds
Κεφαλαιαγορά: Capital Market
Κίνδυνος Ανωτέρας Βίας: Force Majeure
Κίνδυνος Διαθεσιμότητας: Availability Risk
Κίνδυνος Επίδοσης: Performance Risk
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Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία: Restricted Procedure
Κοινονικοοικονομικά Κριτήρια: Socio - Economic Criteria
Κοινοπρακτικό Δάνειο: Syndicated Loan
Κοινοπραξία: Consortium
Κόστη συνυφασμένα με τον κύκλο ζωής μιας υποδομής ή ενός έργου (π.χ.
προγραμματισμένα κόστη αντικατάστασης εξοπλισμού σε προκαθορισμένες χρονικές
περιόδους, σχετικές με τους κύκλους ζωής του εξοπλισμού): Lifecycle Costs
Κριτήριο της Κατώτατης Τιμής Προσφοράς: Lowest Price Criterion
Κριτήριο της Πλέον Συμφέρουσας από Οικονομική Άποψη Προσφοράς:
Economically Advantageous Criterion
Κυμαινόμενο Επιτόκιο: Floating Interest Rate
Κύρος Εμπράγματων Ασφαλειών: Validity Of Sureties in Rem




Λειτουργικά Κόστη: Operating Costs
Λειτουργική Μίσθωση: Operating Lease








Μακροοικονομία: Macro economy
Μέρισμα: Dividend
Μέτοχοι: Shareholders
Μετρητά, Ρευστό Χρήμα: Cash
Μηχανισμός Αποπληρωμής: Payment Mechanism
Μόχλευση [Το ποσοστό των δανειακών προς τα ίδια κεφαλαία]: Gearing





Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: Legal Entity under Public Law
Νομικός Σύμβουλος: Legal Advisor
Νόμος 3389/2005 που αποτελεί το Θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΙΤ: Law 3389/2005








Οικονομική Ανταποδοτικότητα: Value for Money
Οικονομικός Σύμβουλος: Financial Advisor
Ομολογία / Αξιόγραφο: Debenture
Ομολογιούχος: Bondholder
Ομόλογο: Bond
Ομόλογο που κατά την αξιολόγησή του από του Οίκους Αξιολόγησης κατατάσσεται
στις κατηγορίες από ΑΑΑ ως ΒΒΒ: Investment Grade Bond
Ονομαστική Τιμή, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπ' όψιν ο πληθωρισμός: Nominal
Value
Ο υποβάλλων Προσφορά, Πρόταση: Bidder
Οργανισμοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση επιχειρήσεων σχετικά με
την οικονομική τους κατάσταση: Rating Agencies
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Local Government Organizations
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Οργανωτής Δανείου: Arranger
























Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού (π.χ. γή, κτίρια): Fixed Assets
Παθητικό: Liabilities
Παραχώρηση: Concession
Παροχή Υπηρεσιών: Service Provision
Παρεπόμενα Σύμφωνα: Ancillary Agreements
Περίοδος Αποπληρωμής: Payback Period
Περίοδος Λειτουργίας: Operation Period
Περίοδος Χάρητος: Grace Period
Πιλοτικά Έργα: Pilot / Pathfinder Projects
Πιστωτής: Creditor
Πιστωτική Διαφορά: Credit Spread
Πιστωτικός Κίνδυνος: Credit Risk
Πληθωρισμός / Τιμάριθμος: Inflation
Πληρωμή Διαθεσιμότητας: Availability Payment
Προδιαγραφές Αποτελέσματος: Output Specifications
Προκαταβολική Προμήθεια για την Ανάληψη Δανεισμού: Upfront Fee
Προμήθεια: Commission
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση: Invitation to Negotiate
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό: Invitation to
Tender
Προσφορά: Bid
Προϋπολογισμός: Budget
Πτώχευση: Insolvency



Ρευστότητα: Liquidity








Σταθερό Επιτόκιο: Fixed Interest Rate
Σύγκρουση Συμφερόντων: Conflict of Interest
Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: Co-funded Project
Σύμβαση: Contract
Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών: Service Contracts
Συμμετέχοντες / εμπλεκόμενοι σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (π.χ. μέτοχοι, πιστωτές,
εργαζόμενοι, κ.α.): Stakeholders
Σύμπραξη: Partnership
Συμφωνία / Σύμβαση: Agreement
Συντήρηση: Maintenance
Σχεδιασμός / Μελέτη: Design
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Private Finance Initiative (PFIs)
Σύμπραξη Δημόσιου Και Ιδιωτικού Τομέα: Public Private Partnership (PPPs)
Συναλλακτικά Κόστη: Transaction Costs

Π

Ρ

Σ
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Τ













Ταμειακή Ροή: Cash Flow
Τελικοί Χρήστες: End Users
Τέλος Χρήσης: Usage Fee
Τερματισμός Συμβολαίου / Σύμβασης: Termination of Contract
Τεχνική Διαχείριση υποδομής: Facility Management
Τεχνικός Σύμβουλος: Technical Advisor
Τιμαριθμοποιημένο Επιτόκιο: Index-linked Interest-Rate
Τράπεζα: Bank
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή και Λειτουργία μιας
υποδομής: Build Own Operate (BOO)
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή - Κατοχή - Λειτουργία και
Μεταβίβαση μιας υποδομής: Build Own Operate Transfer (BOOT)
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση και
Λειτουργία μιας υποδομής: Design Build Finance Operate (DBFO)
Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη Λειτουργία και Συντήρηση μιας υποδομής:
Operation and Maintenance Contract (O&M)

Υ



Υπεργολάβος: Sub-Contractor
Υποδομή: Infrastructure
Υπολειμματική Αξία: Residual Value
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγούμενων Χρήσεων: Retained
Earnings
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: Ministry of Economy and Finance




Φορολογία: Taxation
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Value Added Tax





Χρεοκοπία: Bankruptcy
Χρέος: Debt
Χρέος το οποίο εξοφλείται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι προηγούμενες υποχρεώσεις
της εταιρίας: Junior Debt
Χρέος το οποίο καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά στοιχεία μιας
επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της: Senior Debt
Χρέος το οποίο καλύπτεται μετά την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων δανειακών
κεφαλαίων και πριν από τα Ίδια κεφάλαια, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας
επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της: Mezzanine Debt
Χρέωση που επιβάλλει μια τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα για να συνεχίσει να
διαθέτει δανειακού πόρους σε πιθανούς δανειζόμενους: Commitment Fee
Χρήματα προερχόμενα από το Ταμείο Συνοχής: Cohesion Fund
Χρηματοδότηση: Financing
Χρηματοδότηση Έργου / Σχεδίου: Project Finance
Χρηματοδοτησιμότητα [Ο όρος αναφέρεται στην πρόθεση (appetite) των πιστωτών να
χρηματοδοτήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο κατόπιν πραγματοποίησης της ανάλυσης
κινδύνου του εγχειρήματος (due diligence) και σχετίζεται με την οικονομική ευρωστία
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του επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά στην αποπληρωμή των πιστωτών]:
Bankability
Χρηματοοικονομική Μίσθωση: Lease / Leasing
Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο Συμφωνίας: Financial Close
Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον: Fiscal Environment
Χρηματοοικονομικό Παράγωγο: Derivative
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Financial Institutions
Χρονική διάρκεια μεταξύ της αποπληρωμής των δανείακών υποχρεώσεων και της
λήξης της περιόδου Σύμπραξης: Tail of Debt
Χρονοδιάγραμμα: Time-Schedule
Χρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής: Repayment Schedule

Ψ

Ω
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Αγγλο-Ελληνικό Γλωσσάριο Όρων ΣΔΙΤ
A














Agent: Εκπρόσωπος Κοινοπραξίας
Agreement: Συμφωνία / Σύμβαση
Amortization: Απόσβεση Ασώματων Ακινητοποιήσεων
Ancillary Agreements: Παρεπόμενα Σύμφωνα
Annual Debt Service Cover Ratio (ADSCR): Ετήσιος Δείκτης Κάλυψης της
Εξυπηρέτησης Χρέους
Application for Inclusion: Αίτηση Υπαγωγής
Arbitration: Διαιτησία
Archeological Findings: Αρχαιολογικά Ευρήματα
Arranger: Οργανωτής Δανείου (βλέπε Syndicated Loan)
Articles of Association / Incorporation: Καταστατικό Φορέα / Εταιρίας
Asset: Αγαθό
Availability Payment: Πληρωμή Διαθεσιμότητας
Availability Risk: Κίνδυνος Διαθεσιμότητας

B



Bank: Τράπεζα
Bankability: [ Χρηματοδοτησιμότητα] Ο όρος αναφέρεται στην πρόθεση (appetite)
των πιστωτών να χρηματοδοτήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο κατόπιν
πραγματοποίησης της ανάλυσης κινδύνου του εγχειρήματος (due diligence) και
σχετίζεται με την οικονομική ευρωστία του επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά
στην αποπληρωμή των πιστωτών
Bankruptcy: Χρεοκοπία
Basis Point: 0,01 της εκατό (%) (100 Basis Points = 1%, ή 1 Basis Point = 0,01%)
Bid: Προσφορά
Bidder: Ο υποβάλλων Προσφορά, Πρόταση
Bond: Ομόλογο
Bondholder: Ομολογιούχος
Book Value: Η καθαρή λογιστική αξία ενός αγαθού, όπως καταγράφεται στον
Ισολογισμό
Build Own Operate (BOO): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την Κατασκευή Κατοχή και Λειτουργία μιας υποδομής
Build Own Operate Transfer (BOOT): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει την
Κατασκευή - Κατοχή - Λειτουργία και Μεταβίβαση μιας υποδομής
Budget: Προϋπολογισμός










Cap: Ανώτατο Όριο, Οροφή
Capital Expenditure: Δαπάνη Κεφαλαίου
Capital Investment: Επένδυση Κεφαλαίου
Capital Lease: Ενοικίαση Κεφαλαίου
Capital Market: Κεφαλαιαγορά
Cash: Μετρητά, Ρευστό Χρήμα
Cash Flow: Ταμειακή Ροή
Central Administration: Κεντρική Διοίκηση














C

145

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


























ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Co-funded Project: Συγχρηματοδοτούμενο Έργο
Cohesion Fund: Χρήματα προερχόμενα από το Ταμείο Συνοχής
Commercial Risk / Demand Risk: Εμπορικός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Ζήτησης
Commission: Προμήθεια
Commitment Fee: Ονομάζεται η χρέωση που επιβάλλει μια τράπεζα ή άλλο
Πιστωτικό Ίδρυμα για να συνεχίσει να διαθέτει δανειακού πόρους σε πιθανούς
δανειζόμενους
Competitive Dialogue Procedure: Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου
Concession: Παραχώρηση
Conflict of Interest: Σύγκρουση Συμφερόντων
Consortium: Κοινοπραξία
Construction: Κατασκευή
Construction Period: Κατασκευαστική Περίοδος
Construction Risk: Κατασκευαστικός Κίνδυνος
Contract: Σύμβαση
Contract Period: Περίοδος που διαρκεί η Σύμβαση
Contracting Authority: Αναθέτουσα Αρχή
Contractor: Εργολάβος
Covenant: Η έγγραφη υπόσχεση που δεσμεύει το ένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη
να προβεί σε κάποια ενέργεια ή να απέχει από κάποια πράξη ή να πληροί κάποιες
προϋποθέσεις (Ρήτρα)
Cover Ratios: Δείκτες Κάλυψης. Ονομάζονται έτσι διάφοροι λόγοι που
παρουσιάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση
των δανειακών της υποχρεώσεων
Credit Risk: Πιστωτικός Κίνδυνος
Credit Spread: Πιστωτική Διαφορά
Creditor: Πιστωτής

D













Debenture: Ομολογία / Αξιόγραφο
Debt: Χρέος
Default: Η αδυναμία να εκπληρώσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις οικονομικές
του υποχρεώσεις που προέρχονται από μια οικονομική συμφωνία ή κάποια
δανειοληψία
Depreciation: Απόσβεση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων
Derivative: Χρηματοοικονομικό Παράγωγο
Design: Σχεδιασμός / Μελέτη
Design Build Finance Operate (DBFO): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει τη
Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση και Λειτουργία μιας υποδομής
Direct Agreement: Άμεση Συμφωνία / Σύμβαση
Discount Rate: Επιτόκιο Προεξόφλησης
Dividend: Μέρισμα
Due Diligence: Ανάλυση της κατάστασης μιας επιχείρησης για τον προσδιορισμό
του κινδύνου που αντιπροσωπεύει για το αντισυμβαλλόμενο μέρος (π.χ. δανειστής,
υποψήφιος αγοραστής)

E



Economically Advantageous Criterion: Κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
Οικονομική Άποψη Προσφοράς
End Users: Τελικοί Χρήστες
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Equal Treatment Principle: Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης
Equity: Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή Θέση
European Investment Bank: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Expropriation: Απαλλοτρίωση













Facility Management: Τεχνική Διαχείριση υποδομής
Financial Advisor: Οικονομικός Σύμβουλος
Financial Close: Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο Συμφωνίας
Financial Institutions: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Financing: Χρηματοδότηση
Fiscal Environment: Χρηματο-οικονομικό Περιβάλλον
Fixed Assets: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού (π.χ. γη, κτίρια)
Fixed Interest Rate: Σταθερό Επιτόκιο
Floating Interest Rate: Κυμαινόμενο Επιτόκιο
Force Majeure: [ Κίνδυνος Ανωτέρας Βίας] Κίνδυνος να διακοπεί μια επενδυτική
δραστηριότητα για σημαντικό χρονικό διάστημα από μη ελεγχόμενες αιτίες
Free Competition Principle: Αρχή του Ελεύθερου Ανταγωνισμού





Gearing: [ Μόχλευση] Το ποσοστό των δανειακών προς τα ίδια κεφαλαία
Grace Period: Περίοδος Χάρητος
Guarantee: Εγγύηση



Hedging: Αντιστάθμιση Κινδύνων












Index-linked Interest-Rate: Τιμαριθμοποιημένο Επιτόκιο
Inflation: Πληθωρισμός / Τιμάριθμος
Infrastructure: Υποδομή
Innovation: Καινοτομία
Insolvency: Πτώχευση / Αφερεγγυότητα
Interest Rate: Επιτόκιο
Internal Rate of Return (IRR): Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης
Insurance Premium: Ασφάλιστρο
Insurer: Ασφαλιστής
Investment Grade: Ομόλογο που κατά την αξιολόγησή του από του Οίκους
Αξιολόγησης κατατάσσεται στις κατηγορίες από ΑΑΑ ως ΒΒΒ
Invitation to Negotiate: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
διαπραγμάτευση
Invitation to Tender: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε
διαγωνισμό

F

G

H

I




J



Joint Ministers' PPPs Committee: Διυπουργική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ
Judicial: Δικαστικός
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Junior Debt: Χρέος το οποίο εξοφλείται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι προηγούμενες
υποχρεώσεις της εταιρίας










Law 3389/2005: Νόμος 3389/2005 που αποτελεί το Θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΙΤ
Lease / Leasing: Χρηματοοικονομική Μίσθωση
Legal Advisor: Νομικός Σύμβουλος
Legal Entity under Public Law: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Letter of Credit: Ενέγγυος Πίστωση
Letter of Guarantee: Εγγυητική Επιστολή
Liabilities: Παθητικό
Lifecycle Costs: Κόστη συνυφασμένα με τον κύκλο ζωής μιας υποδομής ή ενός
έργου (π.χ. προγραμματισμένα κόστη αντικατάστασης εξοπλισμού σε
προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, σχετικές με τους κύκλους ζωής του
εξοπλισμού)
Liquidity: Ρευστότητα
List of Proposed Partnerships: Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων
Loan: Δάνειο
Loan Life Cover Ratio (LLCR): Δείκτης Κάλυψης της Εξυπηρέτησης Χρέους κατά
τη διάρκεια ζωής του
Local Government Organizations: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
Lowest Price Criterion: Κριτήριο της Κατώτατης Τιμής Προσφοράς

K
L








M












Macro economy: Μακροοικονομία
Maintenance: Συντήρηση
Mandate: Επίσημη εντολή, συνήθως γραπτή, για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας
Market Sounding: Έρευνα Αγοράς / Διερεύνηση των Προθέσεων της Αγοράς
Market Value: Αγοραία Αξία
Maturity: Διάρκεια Ισχύος / Λήξη
Mezzanine Debt: Αποτελεί μορφή χρέους το οποίο καλύπτεται μετά την εξυπηρέτηση
των υπόλοιπων δανειακών κεφαλαίων και πριν από τα Ίδια κεφάλαια, από τα
περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της
Ministry of Economy and Finance: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Monitoring Procedure: Διαδικασία Παρακολούθησης
Mutual Recognition Principle: Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης

N





Negotiated Procedure: Διαδικασία με Διαπραγμάτευση
Net Present Value: Καθαρή Παρούσα Αξία
Nominal Value: Ονομαστική Τιμή, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπ' όψιν ο
πληθωρισμός
Non ? Recourse Finance: Ονομάζεται η δανειοδότηση που παρέχεται χωρίς κάποια
εξασφάλιση / εγγύηση από την επιχείρηση που τη λαμβάνει προς τον πιστωτή που τη
χορηγεί, για την αποπληρωμή της οφειλής. Ο πιστωτής δηλαδή διατρέχει τον κίνδυνο
να πτωχεύσει η επιχείρηση και να μην είναι δυνατόν να αποπληρώσει το χρέος της,
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και επίσης δεν καλύπτεται και από την εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων,
στην περίπτωση εκκαθάρισής της
O









Off-Balance-Sheet Treatment: Εκτός Ισολογισμού Αντιμετώπιση
Open Procedure: Ανοιχτή Διαγωνιστική Διαδικασία
Operating Cost: Λειτουργικό Κόστος
Operating Lease: Λειτουργική Μίσθωση
Operation and Maintenance Contract (O&M): Τύπος Σύμβασης που περιλαμβάνει
τη Λειτουργία και Συντήρηση μιας υποδομής
Operation Period: Περίοδος Λειτουργίας
Outline Business Case (OBC): Αρχικό Επιχειρηματικό Σχέδιο
Output Specifications: Προδιαγραφές Αποτελέσματος

P























Partnership: Σύμπραξη
Payback Period: Περίοδος Αποπληρωμής
Payment Mechanism: Μηχανισμός Πληρωμής
Performance Risk: Κίνδυνος Επίδοσης
Permit: Άδεια
Pilot / Pathfinder Projects: Πιλοτικά Έργα
Principal Repayment: Αποπληρωμή Κεφαλαίου
Private Equities: Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια
Private Finance Initiative (PFI): Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Private Sector: Ιδιωτικός Τομέας
Project Finance: Χρηματοδότηση Έργου / Σχεδίου
Project Management: Διαχείριση Έργου
Proportionality Principle: Αρχή της Αναλογικότητας
Protection of the Environment and Sustainable Development Principle: Αρχή της
Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης
Protection of the Public Interest Principle: Αρχή της Προστασίας του Δημοσίου
Συμφέροντος
Protection of the Rights of Private Individuals Principle: Αρχή της Προστασίας των
Δικαιωμάτων των Ιδιωτών
Public Expenditure: Δημόσια Δαπάνη / Έξοδο
Public Private Partnership: Σύμπραξη Δημόσιου Και Ιδιωτικού Φορέα
Public Private Partnerships’ Policy: Διαδικασίες και πολιτική έργων ΣΔΙΤ
Public Procurement: Δημόσια Προμήθεια
Public Sector: Δημόσιος Τομέας
Public Sector Comparator (PSC): Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση

Q
R




Rating Agencies: Οργανισμοί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση
επιχειρήσεων σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση
Recourse Finance: Το αντίθετο του Non-Recourse Finance (βλέπε παραπάνω)
Refinancing: Aναχρηματοδότηση
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Repayment Schedule: Χρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής
Request For Bid: Αίτηση για Κατάθεση Προσφοράς
Reserve Αccount: Αποθεματικός Λογαριασμός
Residual Value: Υπολειμματική Αξία
Restricted Procedure: Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Retained Earnings: Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγούμενων
Χρήσεων
Revenues: Έσοδα
Risk Allocation: Κατανομή Κινδύνων

S




















Senior Debt: Δάνειο το οποίο καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα περιουσιακά
στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της
Sensitivity Analysis: Ανάλυση Ευαισθησίας
Service Contract: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
Service Provision: Παροχή Υπηρεσιών
Shareholders: Μέτοχοι
Socio ? Economic Criteria: Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια
Special Purpose Vehicle / Special Purpose Company: Εταιρία Ειδικού Σκοπού
Special Secretariat for Public ? Private Partnerships: Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
Stakeholders: Πρόκειται για όλους τους συμμετέχοντες / εμπλεκόμενους σε ένα
επιχειρηματικό σχέδιο (π.χ. μέτοχοι, πιστωτές, εργαζόμενοι, κ.α.)
Stand-by Facility: [ Εφεδρική Πίστωση] Πρόκειται για τη δέσμευση ενός
Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος να χρηματοδοτήσει μια επιχείρηση ή κάποιο έργο σε
περίπτωση ανάγκης όταν η τελευταία αδυνατεί να εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις
της
Step-in Rights: Πρόκειται για δικαιώματα που παρέχονται κυρίως προς τους
Πιστωτές προκειμένου να επέμβουν και να διορθώσουν / αντικαταστήσουν όποιον
από τους εμπλεκόμενους Ιδιωτικούς Φορείς μιας Σύμβασης υπό-αποδίδει
Structural Funds: Πρόκειται για κεφάλαια που παρέχονται από την ΕΕ για την
υλοποίηση έργων
Sub-Contractor: Υπεργολάβος
Subordinated Debt: Δάνειο το οποίο δεν καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα
περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισής της, αλλά
καλύπτεται εφόσον έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις των senior debtors (βλέπε
παραπάνω)
Syndicated Loan: [ Κοινοπρακτικό Δάνειο] Μορφή χρηματοδότησης που επιτρέπει
στον δανειζόμενο να δανεισθεί μακροπρόθεσμα και μεγάλα ποσά από ομάδα
τραπεζών που συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό. Το δάνειο αυτό ανατίθεται
εγγράφως από τον δανειζόμενο (mandate) μετά από εξέταση διαφόρων προσφορών σε
μια τράπεζα (arranger), η οποία αναλαμβάνει την προώθηση του κοινοπρακτικού
δανείου, έναντι κάποιας προμήθειας (arrangement fee), προσκαλώντας και άλλες
τράπεζες να συμμετέχουν στο δανεισμό για διασπορά του κινδύνου. Συνήθως η
τράπεζα που είναι ο (arranger) αναλαμβάνει και το ρόλο του εκπροσώπου (agent) των
υπολοίπων τραπεζών του ομίλου.
Swap: [Η ανταλλαγή (γενικά)] Εννοιολογικά, είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα
(derivatives) και αποτελούν μια συναλλαγή όπου τα δυο μέρη συμφωνούν να
ανταλλάξουν μελλοντικά, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, το προσυμφωνημένο
χρηματοοικονομικό προϊόν
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Tail of Debt: Ονομάζεται η χρονική διάρκεια μεταξύ της αποπληρωμής των
δανειακών υποχρεώσεων και της λήξης της περιόδου Σύμπραξης
Taxation: Φορολογία
Technical Advisor: Τεχνικός Σύμβουλος
Tender: Διαγωνισμός
Tenor: Διάρκεια
Termination of Contract: Τερματισμός Συμβολαίου / Σύμβασης
Time-Schedule: Χρονοδιάγραμμα
Transaction Costs: Συναλλακτικά Κόστη
Transparency Principle: Αρχή της Διαφάνειας




Upfront Fee: Προκαταβολική Προμήθεια για την Ανάληψη Δανεισμού
Usage Fee: Τέλος Χρήσης





Validity Of Sureties in Rem: Κύρος Εμπράγματων Ασφαλειών
Value Added Tax: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Value For Money: Οικονομική Ανταποδοτικότητα



Whole Life Approach: Ο όρος αναφέρεται στην υιοθέτηση από την πλευρά του
Ιδιωτικού φορέα σύμπραξης μιας αντιμετώπισης που αφορά στο σύνολο της
διάρκειας του κύκλου ζωής του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας, με σκοπό τη
μείωση του κόστους κατά τη συνολική διάρκεια ζωής. Αποφεύγονται, με αυτόν τον
τρόπο κακοτεχνίες (π.χ. λόγω χρησιμοποίησης φθηνότερων και ποιοτικά
υποδεέστερων πρώτων υλών κατά την κατασκευή) καθώς αυτές ενδέχεται να
οδηγήσουν σε μελλοντικές αστοχίες που θα αυξήσουν το κόστος αντικατάστασής και
επιδιόρθωσής τους.
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