Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για το Δημόσιο και
τους πολίτες

Οκτώβριος 2014

Η Ελλάδα ανακάµπτει στην διεθνή αγορά Σ∆ΙΤ
πρώτη φορά µετά το 2009

Το τελευταίο 24µηνο έχουν εγκριθεί από τη ∆ιϋπουργική Επιτροπή (∆ΕΣ∆ΙΤ)
15 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισµού €1,8 δις,
σε σύνολο 23 έργων που βρίσκονται στη φάση υλοποίησης ύψους €2,8 δις.

15 νέα έργα Σ∆ΙΤ το τελευταίο 24µηνο

∆ιαχείριση απορριµµάτων Βορειοανατολικής Αττικής
∆ιαχείριση απορριµµάτων Νοτιοανατολικής Αττικής
∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Φυλή)
∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Άνω Λιόσια)
∆ιαχείριση απορριµµάτων Αχαΐας
∆ιαχείριση απορριµµάτων Ηπείρου
∆ιαχείριση απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
∆ιαχείριση απορριµµάτων Κέρκυρας
3 έργα ανάπτυξης Ευρυζωνικών δικτύων
Έργο υλοποίησης 18 υποδοµών µικρών κολυµβητηρίων - γυµναστηρίων ανά την Ελλάδα
Μελέτη, Χρηµατοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική ∆ιαχείριση και Εκµετάλλευση του Τουριστικού Λιµένα
(Μαρίνας) Ναυπλίου
Ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση νέας ιχθυαγοράς Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
Ολοκληρωµένο σύστηµα εισόδου-εξόδου και στάθµευσης οχηµάτων στην Κεντρική Αγορά Αθηνών
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Σ∆ΙΤ µε Αναδόχους
4 Συµβάσεις Σ∆ΙΤ συνολικής αξίας 155 εκ ευρώ υπογράφηκαν έως το Α’ εξάµηνο 2014
ΕΡΓΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7 πυροσβεστικοί σταθµοί

Απρ 2009

14 σχολικές υποδοµές στην Αττική

Απρ 2014

10 σχολικές υποδοµές στην Αττική

Μαϊ 2014

Τηλεµατική στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών

Ιουν 2014

9 Συµβάσεις Σ∆ΙΤ συνολικής αξίας 650 εκ ευρώ υπογράφονται έως το Α’ εξάµηνο 2015
ΕΡΓΟ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών

Ιουν 2014

Ευρυζωνικά δίκτυα - lot 1

Ιουν 2014

Ευρυζωνικά δίκτυα - lot 2

Ιουν 2014

Ευρυζωνικά δίκτυα - lot 3

Ιουν 2014

∆ιαχείριση απορριµµάτων Πελοποννήσου

Αυγ 2013/ ΑΕΠΟ Ιουλ 2014

∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας

∆εκ 2013/ ΑΕΠΟ αναµένεται

∆ιαχείριση απορριµµάτων Σερρών

∆εκ 2013/ ΑΕΠΟ αναµένεται

∆ιαχείριση απορριµµάτων Ηλείας

Φεβ 2014/ ΑΕΠΟ Σεπ 2014

∆ιαχείριση απορριµµάτων Ηπείρου

Αυγ 2014
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Έργα Σ∆ΙΤ σε εξέλιξη
∆ιαγωνισµοί Σ∆ΙΤ σε εξέλιξη
Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων
δικαστηρίων

Ξεκίνησε η Β’ Φάση του διαγωνισµού. Τελική υποβολή
δεσµευτικών προσφορών : 17 Νοεµβρίου 2014

∆ιαχείριση απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ανταγωνιστικός διάλογος σε εξέλιξη

Ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση Νέας ιχθυαγοράς Κεντρικής
Αγοράς Αθηνών

Α’ Φάση διαγωνισµού σε εξέλιξη. Υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος: 10 Νοεµβρίου 2014

Έργο υλοποίησης 11 υποδοµών µικρών κολυµβητηρίων - γυµναστηρίων ανά
την Ελλάδα

Α’ Φάση διαγωνισµού σε εξέλιξη. Υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος: 26 Νοεµβρίου 2014

Ολοκληρωµένο σύστηµα εισόδου-εξόδου και στάθµευσης οχηµάτων στην
Κεντρική Αγορά Αθηνών

Αναµένεται η προκήρυξη Α’ Φάσης

Μελέτη, Χρηµατοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική ∆ιαχείριση και
Εκµετάλλευση του Τουριστικού Λιµένα (Μαρίνας) Ναυπλίου

Αναµένεται η προκήρυξη Α’ Φάσης

Σ∆ΙΤ υπό ένταξη
Προµήθεια και λειτουργία συστηµάτων ελέγχου & scanners τελωνείων

Υπό έγκριση από την ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ

∆ιαγωνισµοί Σ∆ΙΤ σε αναµονή Αποφάσεων των Αυτοδιοικητικών Αρχών
∆ιαχείριση απορριµµάτων Βορειοανατολικής Αττικής

∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Φυλή)

∆ιαχείριση απορριµµάτων Νοτιοανατολικής Αττικής

∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής (Άνω Λιόσια)

∆ιαχείριση απορριµµάτων Αιτωλοακαρνανίας

∆ιαχείριση απορριµµάτων Αχαΐας
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∆ιαχείριση απορριµµάτων Κέρκυρας

Ανακάµπτει η Ελλάδα στη χρηµατοδότηση έργων
Σ∆ΙΤ
Α' εξάµηνο 2014

4η θέση
πανευρωπαϊκά

4η θέση
πανευρωπαϊκά
Αριθµός
των
συµβάσεων

Αξία ως προς
το ΑΕΠ της
χώρας

Αριθµός υπογεγραµµένων συµβάσεων Σ∆ΙΤ
Α' εξάµηνο 2014

Ευρωπαϊκή αγορά Σ∆ΙΤ – Υπογραφή νέων
συµβάσεων Α’ εξάµηνο 2014:

• 33 συµβάσεις,

“Η Ελλάδα στην 4η θέση

• αξίας 6,9 δις ευρώ

βάσει αξίας συμβάσεων ΣΔΙΤ ως ποσοστό του ΑΕΠ ”
0,56%

Τα νέα έργα Σ∆ΙΤ στην Ευρώπη είναι στους
0,45%

τοµείς:

0,41%
0,14%

0,10%

0,06%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

• 19 έργα Κοινωνικών Υποδοµών:
εκπαίδευσης (8), υγείας (4), αθλητισµού –
πολιτισµού (3), στέγασης δηµοσίων
υπηρεσιών (2), κοινωνικής κατοικίας (2)
• 11 έργα στον τοµέα των Μεταφορών
• 3 έργα ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών και
Υγρών Αποβλήτων

Πηγή: EPEC Market Update: Review of the European
PPP Market First half of 2014
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Αξία υπογεγραµµένων συµβάσεων Σ∆ΙΤ
Α' εξάµηνο 2014

3 συµβάσεις, αξίας 130 εκ ευρώ,
“Η Ελλάδα στην 4η θέση
βάσει αριθμού συμβάσεων ΣΔΙΤ ”

Για την υλοποίηση και διαχείριση στην Αττική:
11

• 2 έργων για 24 σχολικές µονάδες
• 1 έργου στις αστικές συγκοινωνίες
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Σύστηµα τηλεµατικής για την πληροφόρηση
επιβατών

Πηγή: EPEC Market Update: Review of the European
PPP Market First half of 2014
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H Ελλάδα ανακάµπτει δυναµικά στη διεθνή αγορά
Σ∆ΙΤ – στην 4η θέση πανευρωπαϊκά
Α' εξάµηνο 2014
Αξία Συμβάσεων Α' εξαμήνου 2014 ως προς το ΑΕΠ

Ευρωπαϊκή αγορά συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)
– Υπογραφή νέων συµβάσεων Α’ εξάµηνο 2014:

• 33 συµβάσεις,

“Η Ελλάδα στην 4η θέση

• αξίας 6,9 δις ευρώ.

βάσει αξίας συμβάσεων ΣΔΙΤ ως ποσοστό του ΑΕΠ ”
0,56%

Τα νέα έργα Σ∆ΙΤ στην Ευρώπη είναι στους τοµείς:
•

0,45%

19 έργα Κοινωνικών Υποδοµών: εκπαίδευσης (8), υγείας (4),
αθλητισµού – πολιτισµού (3), στέγασης δηµοσίων υπηρεσιών (2),
κοινωνικής κατοικίας (2).

•

11 έργα στον τοµέα των Μεταφορών

•

3 έργα ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

0,41%
0,14%

0,10%

0,06%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων ΣΔΙΤ – Α' εξάμηνο 2014

Στην Ελλάδα κατά το Α’ εξάµηνο 2014 υπογράφηκαν 3 συµβάσεις,
αξίας 130 εκ ευρώ, φέρνοντας τη χώρα µας 4η στην κατάταξη
Ευρωπαϊκών χωρών, τόσο ανά πλήθος συµβάσεων, όσο και σε όρους
αξίας συµβάσεων Σ∆ΙΤ ως προς το ΑΕΠ της κάθε χώρας.

“Η Ελλάδα στην 4η θέση
βάσει αριθμού συμβάσεων ΣΔΙΤ ”

Οι συµβάσεις που υπογράφηκαν στη χώρα µας αφορούν στους εξής
τοµείς:

11
3
5

• 2 έργα για την υλοποίηση και διαχείριση 14 και 10 σχολικών
µονάδων αντίστοιχα στην Αττική.
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• 1 έργο για την υλοποίηση συστήµατος τηλεµατικής για την
πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.
Πηγή: EPEC Market Update: Review of the European
PPP Market First half of 2014
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Σηµαντικές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί µε στόχο την επίτευξη της
χρηµατοδότησης των έργων και σήµερα πλέον
δηµιουργούµε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο
στη χρηµατοδότηση έργων κοινωνικών υποδοµών

Καινοτόµο µίγµα χρηµατοδότησης

Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων

Ελληνικό
Τραπεζικό
σύστηµα

Χρηµατοδοτικό
εργαλείο
JESSICA

Πόροι
ΕΣΠΑ

Ιδιωτικά
κεφάλαια

Για πρώτη φορά
1.ενεργοποιήθηκε χρηµατοδότηση έργου Σ∆ΙΤ από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, για πρώτη φορά µετά το 2009
2.συµπράττει και το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
3.αξιοποιούνται κοινοτικοί πόροι
4.αξιοποιείται το χρηµατοδοτικό εργαλείο JESSICA

Περισσότερες επενδύσεις µε λιγότερους δηµόσιους
πόρους

Η χώρα φτιάχνει το «παζλ» της Ανάπτυξης ,
ενώνοντας δυνάµεις, ενεργοποιώντας σύγχρονα εργαλεία,
προχωρώντας στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις
µε σκοπό την παροχή δηµοσίων αγαθών για τους πολίτες

Με επενδύσεις για θέσεις εργασίας
Με συµπράξεις για κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδοµές

Τα αποτελέσµατα

Η σύγκριση
Συµβάσεις ∆ηµοσίων
Έργων
Πληρωµές

Συµβάσεις Σ∆ΙΤ
Πληρωµές

Προϋπολογισθέν
Κόστος
Επένδυσης

Υπερβάσεις Χρόνου

Υπερβάσεις
Κόστους

Μη καταβολή
πληρωµών µέχρι

Υπερβάσεις Κόστους
Συντήρησης/Λειτουργίας

του έργου

Προϋπολογισθέντα Λειτουργικά Κόστη
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Κατασκευαστική
περίοδος

ΕΤΗ

Πληρωµές Χρήσης

την ολοκλήρωση

15

20

Περίοδος Λειτουργίας & Συντήρησης

Πληρωµές ∆ιαθεσιµότητας

0

5

Κατασκευαστική
περίοδος

10

15

20

Περίοδος Λειτουργίας & Συντήρησης

ΕΤΗ

Αποδοτικότητα και εξοικονόµηση δηµόσιων πόρων
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Τα οφέλη για το ∆ηµόσιο
•

Αποπληρωµή έργων σε βάθος
χρόνου

•

Απελευθέρωση δηµόσιων
πόρων

•

Εξασφάλιση προκαθορισµένου
χρόνου και κόστους
υλοποίησης

•

Τήρηση χρονοδιαγραµµάτων
και προθεσµιών

•

Σύνδεση αµοιβής αναδόχου και
ποιότητας παρεχόµενων
υπηρεσιών

•

Τεχνικά άρτια έργααποπληρωµή στη βάση την
ποιότητα του έργου και των
προσφερόµενων υπηρεσιών

•

Ενιαία σύµβαση µελέτης,
κατασκευής, λειτουργίας

•

Αποδοτικές και συµφέρουσες
συνέργειες

ο τρόπος µε τον οποίο υποστηρίζονται σήµερα
οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα
δηµιουργεί εµπιστοσύνη και δίνει την ώθηση
για να αλλάξει η εικόνα στη δηµιουργία υποδοµών
και τελικά στην παροχή υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
προς όφελος
της κοινωνίας και της οικονοµίας

Οι διαγωνισµοί
13 έργα µε αναδόχους

4 Συµβάσεις Σ∆ΙΤ συνολικής αξίας 155 εκ ευρώ υπογράφηκαν έως το Α’ εξάµηνο 2014

9 Συµβάσεις Σ∆ΙΤ συνολικής αξίας 650 εκ ευρώ υπογράφονται έως το Α’ εξάµηνο 2015

Αυξανόµενη δυναµική
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Τα έργα
4 Συµβάσεις Σ∆ΙΤ συνολικής αξίας 155 εκ ευρώ υπογράφηκαν έως το Α’ εξάµηνο 2014
ΕΡΓΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7 πυροσβεστικοί σταθµοί

Απρ 2009

14 σχολικές υποδοµές στην Αττική

Απρ 2014

10 σχολικές υποδοµές στην Αττική

Μαϊ 2014

Τηλεµατική στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών

Ιουν 2014

9 Συµβάσεις Σ∆ΙΤ συνολικής αξίας 650 εκ ευρώ υπογράφονται έως το Α’ εξάµηνο 2015
ΕΡΓΟ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών

Ιουν 2014

Ευρυζωνικά δίκτυα - lot 1

Ιουν 2014

Ευρυζωνικά δίκτυα - lot 2

Ιουν 2014

Ευρυζωνικά δίκτυα - lot 3

Ιουν 2014

∆ιαχείριση απορριµµάτων Πελοποννήσου

Αυγ 2013/ ΑΕΠΟ Ιουλ 2014

∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας

∆εκ 2013/ ΑΕΠΟ αναµένεται

∆ιαχείριση απορριµµάτων Σερρών

∆εκ 2013/ ΑΕΠΟ αναµένεται

∆ιαχείριση απορριµµάτων Ηλείας

Φεβ 2014/ ΑΕΠΟ Σεπ 2014

∆ιαχείριση απορριµµάτων Ηπείρου

Αυγ 2014
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13 ∆ιαγωνισµοί Σ∆ΙΤ διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων
∆υτική Μακεδονία
Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
Βρίσκεται στη διαδικασία
χρηµατοοικονοµικού κλεισίµατος.
Αναµένεται η έκδοση εγκριτικών
αποφάσεων της ΜΠΕ.

Κέρκυρα

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των
υποψηφίων. Ανταγωνιστικός διάλογος σε
εξέλιξη.

Σέρρες

Έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των
υποψηφίων. Αναµένεται απόφαση των
Αυτοδιοικητικών Αρχών για συνέχιση των
διαγωνισµών.

Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
Βρίσκεται στη διαδικασία
χρηµατοοικονοµικού κλεισίµατος.
Αναµένεται η έκδοση εγκριτικών
αποφάσεων της ΜΠΕ.

Ήπειρος

Αττική (4 έργα)

Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
Βρίσκεται στη διαδικασία
χρηµατοοικονοµικού κλεισίµατος.
Αναµένεται η έκδοση εγκριτικών
αποφάσεων της ΜΠΕ.

Έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των
υποψηφίων. Αναµένεται απόφαση των
Αυτοδιοικητικών Αρχών για συνέχιση των
διαγωνισµών.

Αιτωλοακαρνανία
Έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των
υποψηφίων. Αναµένεται απόφαση των
Αυτοδιοικητικών Αρχών για συνέχιση των
διαγωνισµών.

Πελοπόννησος
Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
Βρίσκεται στη διαδικασία
χρηµατοοικονοµικού κλεισίµατος. Έχει
εκδοθεί η ΑΕΠΟ.

Αχαΐα
Έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των
υποψηφίων. Αναµένεται απόφαση των
Αυτοδιοικητικών Αρχών για συνέχιση των
διαγωνισµών.

Ηλεία
Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
Βρίσκεται στη διαδικασία
χρηµατοοικονοµικού κλεισίµατος. Έχει
εκδοθεί η ΑΕΠΟ.

Ολοκληρώνεται το πρώτο έργο Σ∆ΙΤ

7 πυροσβεστικοί σταθµοί σε όλη την Ελλάδα

7 πυροσβεστικοί σταθµοί

• Συνολική αξία σύµβασης: 25,9 εκατ. ευρώ
• Χρηµατοδότες: ΕΤΕπ – Eurobank
• Υπογραφή σύµβασης: Απρίλιος 2009
• Παράδοση: Σταδιακά από 2011 έως
Οκτώβριο 2014

Λόγω καθυστερηµένης παράδοσης του
έργου, η αναθέτουσα αρχή κατέβαλλε 5,7
εκ. ευρώ λιγότερα από τις
προβλεπόµενες πληρωµές,
παραλαµβάνοντας ποιοτικές υποδοµές.

Αλεξανδρούπολη- Βέροια- ΛευκάδαΓιαννιτσά- Καλάβρυτα- Γαργαλιάνοι έχουν παραδοθεί.
Αναµένεται της Θεσσαλονίκης.
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Εξοικονοµήσεις του Ελληνικού
∆ηµοσίου,
ύψους 5,7 εκ ευρώ

Πληρωµές διαθεσιµότητας 7 πυροσβεστικών σταθµών
3.000.000
2.500.000

Συμβατικές
πληρωμές

2.000.000
1.500.000

Πραγματικές
πληρωμές

1.000.000
500.000
0

2011
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Οι παράγοντες

Οι κρίσιµοι παράγοντες
Νοµική
ασφάλεια

Καινοτόµο µίγµα
χρηµατοδότησης

Η δυναµική που
σηµειώνεται αναλύεται
σε τέσσερις βασικούς
παράγοντες, µε
κεφαλαιώδη, σε ότι
αφορά στη διοίκηση, την
αποτελεσµατική
εφαρµογή του
θεσµικού πλαισίου

Πλαίσιο για
υγιή
ανταγωνισµό

Επιτάχυνση
χρόνου
δηµοπράτησης

Α. Νοµική ασφάλεια
Με σειρά αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας υπέρ του ∆ηµοσίου,
κατόπιν προσφυγών από υποψηφίους αναδόχους αναδεικνύεται η νοµική
ασφάλεια που προσφέρει το θεσµικό πλαίσιο Ν.3389/2005 για την
υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ

ο Νόµος εφαρµόζεται, ο θεσµός αξιοποιείται
•
•
•
•
•
•

∆ιαδικασίες ανάθεσης απολύτως σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
∆ιαδικασία έγκρισης έργων – έλεγχος από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ
(∆ΕΣ∆ΙΤ)
Προδιαγεγραµµένο συµβατικό πλαίσιο και ελάχιστο περιεχόµενο για κάθε
σύµβαση Σ∆ΙΤ
Συνεχής παρακολούθηση από την Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ (ΕΓΣ∆ΙΤ)
Προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού (DG Comp)

Β. Χρηµατοδότηση
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων

Ελληνικό
Τραπεζικό
Σύστηµα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΕΡΓΟ

7 πυροσβεστικοί σταθµοί στην
Ελλάδα

14 σχολικές υποδοµές στην
Αττική

10 σχολικές υποδοµές στην
Αττική

Τηλεµατική στις αστικές
συγκοινωνίες Αθηνών

JESSICA

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Ιδιωτικά
Κεφάλαια

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

€3,3 εκ

ΕΤΕπ: €9,4 εκ, Eurobank: €9,4 εκ, Eurobank:
ΦΠΑ ύψους €3,8 εκ. ΣΥΝΟΛΟ € 22,6 εκ

€10,1 εκ

ΕΤΕπ: €19,1 εκ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
(JESSICA): €19,1 εκ, ΑLPHA BANK: ΦΠΑ
ύψους €9,7 εκ.
ΣΥΝΟΛΟ € 47,9 εκ

€9,9 εκ

ΕΤΕπ: €16,7 εκ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
(JESSICA): €16,7 εκ, ΑLPHA BANK: ΦΠΑ
ύψους €8,7 εκ.
ΣΥΝΟΛΟ € 42,1 εκ.

€5,9 εκ

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (JESSICA): €4εκ,
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : €2,7 εκ, Εθνική
Τράπεζα Ελλάδος : ΦΠΑ ύψους €1,5 εκ.
ΣΥΝΟΛΟ € 8,2 εκ.

€5,3 εκ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ: € 155,3 εκ.

Διεθνείς βραβεύσεις
• Το έργο Σ∆ΙΤ διαχείρισης απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας
βραβεύθηκε ως Συµφωνία της Χρονιάς 2013 για τα Απόβλητα
• Τα έργα Σ∆ΙΤ σχολικών υποδοµών Αττικής έχουν προεπιλεγεί για
βράβευση ως Συµφωνία της Χρονιάς 2014 στον τοµέα της
Εκπαίδευσης. (Αναµένεται εντός Οκτωβρίου 2014 η επιλογή)

∆ιεθνείς βραβεύσεις
δηµιουργούµε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο
στη χρηµατοδότηση έργων κοινωνικών υποδοµών

Ειδικότερα για το έργο διαχείρισης απορριµµάτων ∆υτικής
Μακεδονίας αναφέρεται:
«Η επιτροπή του World Finance αναγνωρίζει τη δέσµευση της ελληνικής
κυβέρνησης για την ανάπτυξη έργων υποδοµής στον τοµέα διαχείρισης
απορριµµάτων και θεωρεί τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις και το θεσµικό πλαίσιο
για τις συµπράξεις δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)

από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη.
Το βραβείο τιµά την πολιτική βούληση του ελληνικού δηµοσίου για την
υλοποίηση Σ∆ΙΤ στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων, όπως
αποδεικνύεται από µια σειρά έργων που βρίσκονται σε διαδικασία
υποβολής προσφορών.
Το βραβείο τιµά επίσης τον συντονισµό των διαδικασιών από την Ειδική
Γραµµατεία για τα Σ∆ΙΤ του Υπουργείου, σε συνδυασµό µε τους
προβλεπόµενους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί µέσω των εν
λόγω έργων»

Γ. Το πλαίσιο για υγιή ανταγωνισµό
Συµµετοχή στους διαγωνισµούς για τα 13 έργα Σ∆ΙΤ για τα οποία έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχοι

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Α’ φάση των
διαγωνισµών

•76 υποψήφιοι έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον συνολικά
•6 σχήµατα συµµετείχαν σε κάθε
διαγωνισµό, κατά µέσο όρο

Υποβολή τελικών δεσµευτικών
προσφορών - Β’ φάση των διαγωνισµών

•40 υποψήφιοι υπέβαλαν τελικές
δεσµευτικές τεχνικές και οικονοµικές
προσφορές
•3 σχήµατα υποβάλλουν τελικές
δεσµευτικές προσφορές, κατά µέσο όρο

Μέγιστη συµµετοχή:
Μέγιστη συµµετοχή τον Απρίλιο 2014:
9 υποψήφιοι στον διαγωνισµό της τηλεµατικής
στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας

5 υποψήφιοι υπέβαλαν δεσµευτική προσφορά στον
διαγωνισµό διαχείρισης απορριµµάτων της Ηπείρου
29

∆.Ο χρόνος δηµοπράτησης
Η εµπειρία που συσσωρεύεται επιτρέπει πλέον την
επιτάχυνση των διαδικασιών
Ταχεία εκδίκαση των προσφυγών από το ΣτΕ

Ένα παράδειγµα: η δηµοπράτηση του έργου Σ∆ΙΤ διαχείρισης απορριµµάτων Ηπείρου
δηµοπρατήθηκε µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου
διήρκησε συνολικά 17 µήνες
υποβλήθηκαν 2 σειρές προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
η διαδικασία προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων στο ΣτΕ
διήρκησε συνολικά 5 µήνες
ο καθαρός χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας ήταν 12 µήνες
30

∆ιαγωνισµός Σ∆ΙΤ απορριµµάτων Ηπείρου
2014

2013

Μαρ 2013

Ιουλ 2013

Έγκριση από
∆ιυπουργική

Προεπιλογή
Υποψηφίων

Ιαν 2014
τέλος Οκτ 2013
Έναρξη
διαδικασίας
ανταγωνιστικού
διαλόγου

Απρ 2013

Οκτ 2013

Προκήρυξη Α’
Φάσης
∆ιαγωνισµού

Έκδοση απόφασης
του Συµβουλίου της
Επικρατείας επί
αιτήσεων
ασφαλιστικών
µέτρων

Ο διαγωνισµός
προκηρύχθηκε εντός
ενός µηνός από την
έγκριση της ∆ΕΣ∆ΙΤ

Προκήρυξη
Β’ φάσης
Αυγ 2014
Ανακήρυξη
αναδόχου

Απρ 2014
Υποβολή
δεσµευτικών
προσφορών

Ιουλ 2014
Έκδοση απόφασης
του Συµβουλίου της
Επικρατείας επί
αιτήσεων
ασφαλιστικών
µέτρων

Ο ανταγωνιστικός
διάλογος ξεκίνησε
αµέσως µετά την
οριστικοποίηση των
προεπιλεγέντων
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Ε. Κοινωνική αποδοχή
Ταυτότητα Έρευνας

Οι δύο στους 3 ερωτηθέντες επιλέγουν την υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµών
µέσω Σ∆ΙΤ, «…µε ισχυρό έλεγχο από το δηµόσιο», ενώ ένας στους 5 προτιµά
αυτά να υλοποιούνται σαν συνηθισµένα δηµόσια έργα.

• ∆ιεξήχθη από την
Pulce RC
από τις 3 ∆εκεµβρίου
2013 έως τις 2
Ιανουαρίου 2014.
• Τηλεφωνική έρευνα µε
δοµηµένο
ερωτηµατολόγιο.
• ∆είγµα 2.006 ενηλίκων
µε δικαίωµα ψήφου.
• Πανελλαδική κάλυψη.
• Στρωµατοποιηµένη
τυχαία δειγµατοληψία.
• Στατιστικό σφάλµα µε
διάστηµα βεβαιότητας
95%, +/- 2,2%.
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Τα επόµενα βήµατα

τα Σ∆ΙΤ διαµορφώνουν προϋποθέσεις για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη
µέσα από µια σειρά πολύ κρίσιµων παραµέτρων, οι οποίες αφορούν στον
τρόπο κατανοµής των ευθυνών ανάµεσα στον ∆ηµόσιο και τον Ιδιωτικό
Τοµέα, την οριοθέτηση των αναγκών του ∆ηµοσίου και την προοπτική για
περισσότερα και ποιοτικότερα έργα υποδοµής

«κλειδί» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη
Σε ότι αφορά στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες συνεπάγεται ότι µπορούν
µέσα από τις συµπράξεις να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και να
αναδείξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα

διάλογος
υποστήριξη

Οι ∆ηµοτικές/Περιφερειακές
Αυτοδιοικήσεις
προσκαλούνται να υποβάλλουν
ιδέες, σκέψεις και προτάσεις
για νέα έργα Σ∆ΙΤ που θα
βελτιώσουν την καθηµερινότητα
του πολίτη και θα
ενισχύσουν την τοπική οικονοµία

Η Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ
θα υποστηρίξει τα στελέχη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλων Αναθετουσών Αρχών
µε τεχνικά σεµινάρια
διαχείρισης διαγωνισµών
και συµβάσεων έργων Σ∆ΙΤ

Συµπράττουµε….

• µε νέες ιδέες
• µε ξεκάθαρες προτεραιότητες
• µε διαφανείς και αυστηρούς κανόνες
• µε καινοτόµα και αποδοτική χρηµατοδότηση

Συµπράττουµε για την Ανάπτυξη
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