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ΣΙ ΕΙΝΑΙ «ΔΙΣ»
Οι υμπράξεισ Δθμοςίου – Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ) είναι ςυμβάςεισ, κατά κανόνα μακροχρόνιεσ, οι οποίεσ
ςυνάπτονται μεταξφ ενόσ δθμόςιου και ενόσ ιδιωτικοφ φορζα, με ςκοπό τθν εκτζλεςθ ζργων ι/και τθν
παροχι υπθρεςιών.

Αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο τόνωςθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μοχλεφοντασ ιδιωτικοφσ πόρουσ ςε
αναπτυξιακά ζργα με πολλαπλαςιαςτικό όφελοσ.

χιματα Ζργων ΔΙΣ
Ζργα κοινωνικών υποδομών
με πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ




Οι ιδιωτικόσ φορζασ αποπλθρϊνεται απευκείασ
από το δθμόςιο φορζα, ςε βάκοσ χρόνου μετά
τθν ζναρξθ λειτουργίασ, βάςει προκακοριςμζνων
προδιαγραφϊν αποτελζςματοσ.
Δεν υπάρχει το ςτοιχείο τθσ εμπορικισ
εκμετάλλευςθσ για τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ.

Ανταποδοτικά ζργα




Οι ιδιωτικοί φορείσ, αναλαμβάνουν τθ
χρθματοδότθςθ, το ςχεδιαςμό, τθν
καταςκευι, τθ ςυντιρθςι και τθν
εκμετάλλευςι τουσ.
Για τθ χριςθ τουσ δφναται να καταβλθκεί
ςχετικό αντίτιμο άμεςα από τον
καταναλωτι/χριςτθ.
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ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΩ ΔΙΣ
•

Απνπιεξσκή έξγσλ ζε βάζνο ρξόλνπ
Δελ απαηηείηαη άκεζε εθηακίεπζε δεκόζησλ πόξσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ κε ηελ «παξαιαβή». Η
απνπιεξσκή γίλεηαη ζηαδηαθά ζε βάζνο ρξόλνπ απειεπζεξώλνληαο δεκόζηνπο πόξνπο γηα λα επηδησρζνύλ
πεξηζζόηεξεο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο.

•

Μόριεπζε ηδησηηθώλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξνρή δεκόζησλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ
Αμηνπνηνύληαη ηδησηηθά θεθάιαηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξνρή δεκνζίσλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ, ηα νπνία
ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο πεξηνξηζκέλνπο δεκόζηνπο πόξνπο νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ
πινπνίεζε ππνδνκώλ.

•

Εμαζθάιηζε πξνθαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη θόζηνπο πινπνίεζεο
Πιεξσκή κόλν κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηζρπξό θίλεηξν ηήξεζεο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Οη πιεξσκέο ηνπ Δεκνζίνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ
επηδέρνληαη αλαπξνζαξκνγήο γηα γεγνλόηα όπσο ππεξβάζεηο θόζηνπο θαη αζηνρίεο.

•

Σύλδεζε ακνηβήο αλαδόρνπ θαη πνηόηεηαο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ
Ο αλάδνρνο απνπιεξώλεηαη ζηε βάζε ιεπηνκεξνύο κεραληζκνύ πιεξσκώλ ν νπνίνο αμηνινγεί ηελ πνηόηεηα ηνπ
έξγνπ θαη ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Χακειή πνηόηεηα ππεξεζηώλ
ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο πιεξσκήο. Ιζρπξά θίλεηξα γηα ηε καθξνπξόζεζκε δηαηήξεζε ελόο άξηηνπ ηερληθά έξγνπ
θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πςεινύ επηπέδνπ

•

Εληαία Σύκβαζε κειέηεο, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο
Επηηπγράλνληαη ζπλέξγεηεο από ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζε κία
(εληαία) ζύκβαζε καθξνπξόζεζκεο δηάξθεηαο.
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ΚΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ
•

Ο Ν.3389/2005 και οι Ν. 4412/2016 και 4413/2016 ςυνιςτοφν ζνα πλιρεσ, ενιαίο και ςυνεκτικό νομικό πλαίςιο
υλοποίθςθσ ζργων ΔΙΣ.

•

Ακολουκοφνται διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με τισ νζεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ.

•

Πλαίςιο διαφάνειασ και αςφάλειασ για τθν ευρεία αξιοποίθςθ του κεςμοφ.

•

Ξεκάκαρθ διαδικαςία ζγκριςθσ ζργων – άμεςοσ ζλεγχοσ από τθ Διυπουργικι Επιτροπι ΔΙΣ (ΔΕΔΙΣ).

•

Διατίκεται προδιαγεγραμμζνο ςυμβατικό πλαίςιο και ελάχιςτο περιεχόμενο για κάκε ςφμβαςθ ΔΙΣ.

•

Προβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ διευκολφνςεισ για τθν απρόςκοπτθ και ταχεία ζκδοςθ αδειϊν.

•

Καλφπτονται κεςμικά τόςο ζργα κοινωνικϊν υποδομϊν με πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ, όςο και ανταποδοτικϊν
ζργων.

•

Προβλζπεται θ δυνατότθτα επίλυςθσ διαφορϊν με διαιτθςία.

•

υνεχισ παρακολοφκθςθ από τθν Ειδικι Γραμματεία ΔΙΣ (ΕΓΔΙΣ), θ οποία επικουρεί και υποςτθρίηει τθ
δθμοπράτθςθ και υλοποίθςθ των ζργων.

•

Με ςειρά αποφάςεων του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ (τΕ) υπζρ του Δθμοςίου, κατόπιν προςφυγϊν από
υποψθφίουσ αναδόχουσ κατά αποφάςεων του Δθμοςίου, αναδεικνφεται θ νομικι αςφάλεια που προςφζρει το
κεςμικό πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ ζργων ΔΙΣ.
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ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Διυπουργικι Επιτροπι υμπράξεων Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΕΔΙΣ)
Η ΔΕΔΙΣ είναι το ςυλλογικό κυβερνθτικό όργανο που αποφαςίηει για τα ζργα ΔΙΣ.
Αποφαςίηει για τθν ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και για τθ ςυμμετοχι ι μθ του Δθμοςίου
ςτθ χρθματοδότθςθ ενόσ ζργου ΔΙΣ.
Σακτικά μζλθ:
O Τπουργόσ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ (Πρόεδροσ)
Ο Τπουργόσ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
O Τπουργόσ Οικονομικϊν
O Τπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ
Ζκτακτα μζλθ:
O Τπουργόσ ι οι Τπουργοί που εποπτεφουν κακζναν από τουσ Δθμόςιουσ Φορείσ, οι οποίοι εξετάηουν
τθν υλοποίθςθ ζργων ΔΙΣ ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ.

Ειδικι Γραμματεία υμπράξεων Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Σομζα
Τπάγεται ςτο Τπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ και ζχει ωσ αντικείμενο, μεταξφ άλλων:
α. τον εντοπιςμό των ζργων που μποροφν να υλοποιθκοφν μζςω ΔΙΣ - προϊκθςθ του κεςμοφ.
β. αξιολόγθςθ προτάςεων Δθμοςίων Φορζων για ζνταξι τουσ ωσ ζργα ΔΙΣ.
γ. ειςιγθςθ ςτθ Διχπουργικι Επιτροπι ΔΙΣ.
δ. υποςτιριξθ των Δθμοςίων Φορζων ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ.
ε. παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων ΔΙΣ.
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΣ
(ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΙΣ)

Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα

Αυτοτελζσ Σμιμα
Προγραμματιςμοφ και
Αξιολόγθςθσ ΔΙΣ

Αυτοτελζσ Σμιμα
Παρακολοφκθςθσ τθσ Εκτζλεςθσ
υμβάςεων ΔΙΣ

Αυτοτελζσ Σμιμα Οργάνωςθσ και
Τποςτιριξθσ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΣ_ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
I. Σο Αυτοτελζσ Σμιμα Προγραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ .Δ.Ι.Σ.

α) θ αναηιτθςθ ςτοιχείων ςχετικά με ζργα ι υπθρεςίεσ τθν εκτζλεςθ ι παροχι των οποίων προωκοφν ι ςχεδιάηουν Δθμόςιοι Φορείσ, ςε
ςυνεργαςία με Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ Φορείσ ι επαγγελματικζσ και επιςτθμονικζσ ενϊςεισ,
β) θ μζριμνα για τθν προϊκθςθ τθσ εκτζλεςθσ ζργων ι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν μζςω του κεςμοφ των .Δ.Ι.Σ.,
γ) θ παροχι κάκε εφλογθσ ςυνδρομισ ςτουσ Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ Φορείσ που επεξεργάηονται προτάςεισ για τθν εκτζλεςθ ζργων ι τθν παροχι
υπθρεςιϊν με .Δ.Ι.Σ.,
δ) θ παραλαβι, μελζτθ και αξιολόγθςθ των προτάςεων των φορζων για τθν εκτζλεςθ ζργων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν μζςω .Δ.Ι.Σ.,
ε) θ παρακολοφκθςθ του ςυνόλου των οικονομικϊν υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν οι Δθμόςιοι Φορείσ, ιδιαίτερα τθσ μελλοντικισ
επιβάρυνςθσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ και με τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι για
τον δθμοςιονομικό χειριςμό των υπό ανάκεςθ ζργων .Δ.Ι.Σ.,
ςτ) θ ζνταξθ ζργων ι υπθρεςιϊν ςτον «Κατάλογο Προτεινόμενων υμπράξεων» κακϊσ και θ ςυμπλιρωςθ και αναμόρφωςι του,
η) θ προετοιμαςία των ειςθγιςεων του Ειδικοφ Γραμματζα προσ τθ Δ.Ε..Δ.Ι.Σ για τθν ζκδοςθ ι ανάκλθςθ αποφάςεων υπαγωγισ,
θ) θ διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ των Δθμόςιων Φορζων ςτα πλαίςια των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ για τθν επιλογι των ιδιωτικϊν φορζων που κα
αναλάβουν τθν εκτζλεςθ των ζργων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια των .Δ.Ι.Σ.,

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΣ_ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
I. Σο Αυτοτελζσ Σμιμα Προγραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ .Δ.Ι.Σ.

κ) ο ςυντονιςμόσ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ των πάςθσ φφςεων ςυμβάςεων που ςυνάπτονται για τθν εκτζλεςθ ζργων ι υπθρεςιϊν ωσ
.Δ.Ι.Σ. και θ ειςιγθςθ ςε κάκε κείμενο που ςχετίηεται με τθ διενζργεια των εν λόγω διαδικαςιϊν ανάκεςθσ, περιλαμβανομζνων και των
τευχϊν δθμοπράτθςθσ, όπωσ θ προκιρυξθ, θ ειδικι και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, θ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν και το
ςχζδιο ςφμβαςθσ με τα παραρτιματα και τα προςαρτιματά του,
ι) θ παρακολοφκθςθ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ κακϊσ και των διεκνϊσ παραδεδεγμζνων μεκόδων που εφαρμόηονται κατά τον
ςχεδιαςμό, τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ με τισ .Δ.Ι.Σ., και θ υποβολι ςτθ Δ.Ε..Δ.Ι.Σ. προτάςεων για τθ βελτίωςθ του νομοκετικοφ
πλαιςίου των .Δ.Ι.Σ.,
ια) θ τυποποίθςθ των εγγράφων που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και ζκδοςθ ςχετικϊν
κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν,
ιβ) θ επικοινωνία και ςυνεργαςία με διεκνείσ χρθματοοικονομικοφσ οργανιςμοφσ για τθν δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ζργων .Δ.Ι.Σ.,
ιγ) θ επικοινωνία και ςυνεργαςία με τα κεςμικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ιδίωσ με το Ευρωπαϊκό Κζντρο Σεχνογνωςίασ ςε κζματα
.Δ.Ι.Σ. (EPEC) τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων, κακϊσ και με όργανα και υπθρεςίεσ διεκνϊν οργανιςμϊν για κζματα .Δ.Ι.Σ.,
ιδ) θ υποςτιριξθ τθσ Ε.Γ..Δ.Ι.Σ. κατά τθν ενάςκθςθ του ρόλου τθσ ωσ Εκνικοφ υντονιςτι του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου τρατθγικϊν
Επενδφςεων του Κανονιςμοφ 2015/1017.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΣ_ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
II. Αυτοτελζσ Σμιμα Παρακολοφκθςθσ τθσ Εκτζλεςθσ υμβάςεων .Δ.Ι.Σ.

α) θ οικονομικι και νομικι παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων .Δ.Ι.Σ. και των παρεπόμενων ςυμφϊνων, ςφμφωνα με το
Ν.3389/2005, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των εμπλεκόμενων Δθμόςιων Φορζων, οι οποίεσ παρζχουν ςτθν Ε.Γ..Δ.Ι.Σ. κάκε
αναγκαίο ςτοιχείο και ςυνδρομι,
β) θ προετοιμαςία ειςθγιςεων προσ τθν Δ.Ε..Δ.Ι.Σ για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των
ςυμβάςεων .Δ.Ι.Σ.,
γ) θ μζριμνα για τθν προετοιμαςία και παροχι ςτοιχείων προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ,
του Τπουργείου Οικονομικϊν και τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ,
δ) θ τυποποίθςθ κάκε είδουσ ςφμβαςθσ .Δ.Ι.Σ. ι παρεπόμενων ςυμφϊνων, ςφμφωνα με το Ν.3389/2005, προσ το ςκοπό τθσ διευκόλυνςθσ των
Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν Φορζων ςτθ διαμόρφωςθ των όρων των υμβάςεων φμπραξθσ,
ε) θ νομικι υποςτιριξθ του ζργου τθσ Ε.Γ..Δ.Ι.Σ.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΣ_ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
ΙΙΙ. Σο Αυτοτελζσ Σμιμα Οργάνωςθσ και Τποςτιριξθσ

α) ο ςυντονιςμόσ των διαδικαςιϊν για τθν ανάκεςθ και εκπόνθςθ μελετϊν και τθν παροχι λοιπϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και τθν εν γζνει
παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του ζργου τθσ Ε.Γ..Δ.Ι.Σ.
β) θ ςυντιρθςθ και ανάπτυξθ του διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ε.Γ..Δ.Ι.Σ.,

γ) ο προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςθ όλων των ενεργειϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ (εκνικισ και ςυγχρθματοδοτοφμενθσ),
δ) θ μζριμνα για τθ ςφνταξθ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ προσ τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Βουλισ, ςε ςυνεργαςία με τα λοιπά Αυτοτελι Σμιματα,
ε) θ προετοιμαςία ζντυπου υλικοφ με πλθροφορίεσ και οδθγίεσ ςχετικά με τισ .Δ.Ι.Σ.,
ςτ) θ οργάνωςθ ενεργειϊν και δράςεων πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ ςχετικά με τισ .Δ.Ι.Σ.,
η) ο προγραμματιςμόσ και θ οργάνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ φορζων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςε κζματα .Δ.Ι.Σ., ςε ςυνεργαςία με
φορείσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα, ειδικοφσ επιςτιμονεσ και εμπειρογνϊμονεσ,
θ) ο ςχεδιαςμόσ και θ εκτζλεςθ δράςεων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ τθσ Ε.Γ..Δ.Ι.Σ.
κ) θ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ των αυτοτελϊν τμθμάτων τθσ Ε.Γ..Δ.Ι.Σ.

H EΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΣ 2013-2017 (5ετία)

Ην. Βαςίλειο

Κυριότεροι τομείσ:
•
•
•
•

Μεταφορζσ
Εκπαίδευςθ
Τγεία
Περιβάλλον

Γαλλία
Γερμανία

Σουρκία
Ολλανδία
Ιςπανία

Ελλάδα
Ιταλία

υνολικι αξία ςυμβάςεων

Ιρλανδία
Δανία

5ετίασ: 72,7 δισ ευρώ

Βζλγιο
Πολωνία

To 85% των ςυμβάςεων
αφορά ςε ζργα κοινωνικών
υποδομών με πλθρωμζσ
διακεςιμότθτασ.

Λικουανία
Αυςτρία

Κροατία
λοβακία
Φινλανδία

Πθγι: EPEC
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ΤΜΒΑΕΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ
14 υμβάςεισ ΔΙΣ υνολικισ Αξίασ € 822 εκ.
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΜΒΑΗ

ΑΞΙΑ
(ςε εκ. ευρώ)

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΡΓΟΤ

7 Πυροςβεςτικοί τακμοί

Απρ. 2009

25,9

ε λειτουργία

14 χολικζσ Τποδομζσ ςτθν Αττικι

Απρ. 2014

58

ε λειτουργία

10 χολικζσ Τποδομζσ ςτθν Αττικι

Μάιοσ 2014

52

ε λειτουργία

Σθλεματικι ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ Ακθνών

Ιοφν. 2014

19,4

ε λειτουργία

Ηλεκτρονικό Ειςιτιριο ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ Ακθνών

Δεκ .2014

69,8

Ευρυηωνικά Δίκτυα – lot 1

Δεκ. 2014

68,8

ε λειτουργία

Ευρυηωνικά Δίκτυα – lot 2

Δεκ. 2014

100

ταδιακι παράδοςθ του
ζργου

Ευρυηωνικά Δίκτυα – lot 3

Δεκ. 2014

96

ε λειτουργία

Διαχείριςθ απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ

Ιοφν. 2015

49

ε λειτουργία

Ψθφιακι καταγραφι, αποκικευςθ και διάκεςθ
πρακτικών ςυνεδριάςεων δικαςτθρίων

Δεκ. 2015

6,7

Διαχείριςθ απορριμμάτων ερρών

Ιοφν. 2017

36,1

Τπό καταςκευι

Διαχείριςθ απορριμμάτων Ηπείρου

Ιοφλ. 2017

52,2

Τπό καταςκευι

Διαχείριςθ απορριμμάτων Πελοποννιςου

Ιοφν. 2018

150

Διαχείριςθ απορριμμάτων Ηλείασ

Μάρτ. 2019

39

Τπεγράφθ/Αναμονι
ζναρξθσ ιςχφοσ
13
Τπό καταςκευι

ε λειτουργία

ε λειτουργία

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ:

 που λειτουργεί
 Αςφάλεια δικαίου (άνω των 60 αποφάςεων του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, εγκρίςεισ ςυμβάςεων από
Ελεγκτικό υνζδριο)
 που καινοτομεί

Χρθματοδότθςθ ζργου ΔΙΣ, για 1θ φορά ςε επίπεδο ΕΕ από ETEπ και χρθματοδοτικό εργαλείο
JESSICA
 εντόσ διεθνών βζλτιςτων πρακτικών

ε μελζτθ για τθν επιτροπι REGI του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (2017), θ Ελλάδα

αναγνωρίηεται ωσ θ πλζον καινοτόμοσ χώρα ςτθ χρθματοδότθςθ των ζργων ΔΙΣ.

ΤΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ:

ε κάκε διαγωνιςμό κατά μ.ό. 6 ςχιματα εκδιλωςαν ενδιαφζρον ςτθν Αϋ φάςθ και 3 ςχιματα υπζβαλαν τελικζσ
δεςμευτικζσ προςφορζσ.

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ
8 ζργα ΔΙΣ ζχουν λάβει διεκνείσ βραβεφςεισ

Ζργο ΔΙΣ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Δ.

Ζργα ΔΙΣ 24 χολείων

Μακεδονίασ “Συμφωνία τθσ Χρονιάσ ςτον

Ζργο ΔΙΣ ανάπτυξθσ Ευρυηωνικών

τομζα των Απορριμμάτων”

υποδομών ςε αγροτικζσ περιοχζσ

“Συμφωνία τθσ Χρονιάσ ςτον τομζα

από το περιοδικό World Finance &

"Ευρωπαϊκό Βραβείο

τθσ εκπαίδευςθσ”

το πρϊτο βραβείο ςτθν κατθγορία “Waste

Ευρυηωνικότθτασ 2017"

από το περιοδικό World Finance

Partnership” των βραβείων “Waste & Recycling
Awards 2017”.

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
και

Ζργο ΔΙΣ Απορριμμάτων ερρών Περιφζρειασ
Κεντρικισ Μακεδονίασ προκρίκθκε ςτα 6

καλφτερα διεκνϊσ ζργα ςτθν κατθγορία

βράβευςη ςτο παγκόςμιο ςυνζδριο
του Συνδζςμου Πληροφορικήσ

“Best Utilities Project in 2019” για Ευρϊπθ,

(WITSA) ςτην κατηγορία Digital

Αφρικι, Μζςθ Ανατολι, ςτον κεςμό των

Opportunity Awards 2018.

“Partnerships Awards”.

Ζργο ΔΙΣ Απορριμμάτων Περιφζρειασ
Ηπείρου αναδείχτθκε ωσ το καλφτερο ζργο
υποδομών για τθ χρονιά 2018 κατόπιν
δθμοςκόπθςθσ από το διαδικτυακό site
ypodomes.com
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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα κατετάγθ 3θ παγκοςμίωσ
ανάμεςα ςε 135 χϊρεσ ςτον τομζα
των

«Βζλτιςτων

Διαδικαςιών

ςε

Διαγωνιςτικών
ζργα

ΔΙΣ»,

ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ ΔΙΣ 2018
τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ.
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ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ
θμαντικό ςτοιχείο αποτελεί ο δθμοςιονομικόσ χειριςμόσ των ζργων ΔΙΣ, ιτοι


Μθ προςμζτρθςθ ςτο δθμόςιο ζλλειμμα



Μθ προςμζτρθςθ ςτο δθμόςιο χρζοσ

Σον Απρίλιο 2016, κατόπιν αξιολόγθςθσ από τθν ΕΛΣΑΣ και τθ EUROSTAT, τα ζργα ΔΙΣ:


24 ςχολικϊν μονάδων ςτθν Αττικι,



Σθλεματικισ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Αττικισ,



Ηλεκτρονικοφ Ειςιτθρίου Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Αττικισ,



Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ,

Σον Ιανουάριο και το Μάιο 2018, κατόπιν αξιολόγθςθσ από τθν ΕΛΣΑΣ και τθ EUROSTAT, τα ζργα ΔΙΣ:


Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Περιφζρειασ Ηπείρου,



Διαχείριςθσ Απορριμμάτων ερρϊν

ταξινομικθκαν εκτόσ γενικισ κυβζρνθςθσ και δεν προςμετροφνται ςτο δθμόςιο ζλλειμμα και το δθμόςιο χρζοσ,
χάριν ςτθν καλι κατανομι ρίςκου μεταξφ του Δθμοςίου και των αναδόχων, κατά πλιρθ ςυνζπεια με τουσ
κανόνεσ ESA 2010.

ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ

Τo 2012, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο δπλαηόηεηαο απνπιεξσκήο ησλ έξγσλ ΣΔΙΤ
κε πιεξσκέο δηαζεζηκόηεηαο, ε Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. απνθάζηζε όηη


ηο ζύνολο ηων αμοιβών διαθεζιμόηηηας ζε έργα ΣΔΙΤ ηοσ νόμοσ 3389/2005 δεν
θα σπερβαίνει εηηζίως ηο δέκα ηοις εκαηό (10%) ηοσ ΠΔΕ και,



ζε θάζε πεξίπησζε ην ζύλνιν ησλ ακνηβώλ δηαζεζηκόηεηαο δελ ζα μεπεξλά εηεζίσο
ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 600 εθ. επξώ.

Σήκεξα, ην ύςνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ εηήζησλ πιεξσκώλ δηαζεζηκόηεηαο ησλ
ζπκβαζηνπνηεκέλσλ έξγσλ ΣΔΙΤ αλέξρεηαη ζε 43 εθ. επξώ.

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ




Η Ελλάδα, ςτο πλαίςιο των ΔΙΣ, ζχει αναπτφξει καινοτόμουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ.

Η ενεργοποίθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων, θ μίξθ ευρωπαϊκών και ιδιωτικών πόρων και θ
αξιοποίθςθ του JESSICA αποτελοφν δοκιμαςμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ προσ περαιτζρω αξιοποίθςθ.

ΜΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΣ

ΤΝ. ΚΟΣΟ ΕΠΕΝΔΤΗ € 822 εκ.

ΠΟΡΟΙ ΕΠΑ

Πόροι ΕΠΑ € 318 εκ. (39%)
Ιδιωτικι χρθματοδότθςθ € 504 εκ. (61%)

39%

JESSICA

48%
EIB

Η ιδιωτικι χρθματοδότθςθ επιμερίηεται ςε:
Ίδια/Δανειακά κεφάλαια ελλ. εμπορικϊν τραπεηϊν € 394 εκ.
EIB € 57.9 εκ.
JESSICA € 52.5 εκ.

ΙΔΙΑ/ΔΑΝΕΙΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
7%

6%

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ



Μόχλευςθ ευρωπαϊκών πόρων του ΕΠΑ και ιδιωτικών πόρων.



Ενεργι ςυνεργαςία με Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων (EIB) –και ςτο πλαίςιο του EFSI– αναφορικά με τθν
αξιολόγθςθ και χρθματοδότθςθ ζργων ΔΙΣ.



Ενεργι ςυνεργαςία με Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (EBRD) για τθ ςυμπλθρωματικι
χρθματοδότθςθ ζργων ΔΙΣ.



Ενεργι ςυνεργαςία με IFC - Παγκόςμια Σράπεηα για τθ ςυμπλθρωματικι χρθματοδότθςθ ζργων ΔΙΣ.



Ζναρξθ λειτουργίασ του Σαμείου Τποδομών, ςτα πρότυπα του JESSICA, για δυνθτικι χρθματοδότθςθ και ζργων
ΔΙΣ.



υνεργαςία με ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα, με ςτόχο τθν ενεργό ςυμμετοχι του ςτθ χρθματοδότθςθ.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ

Διαχείριςθ απορριμμάτων

Κοινωνικζσ Τποδομζσ (π.χ. ςχολεία)

Ενεργειακι εξοικονόμθςθ - οδοφωτιςμόσ

Ζργα βιολογικοφ κακαριςμοφ – υγρών αποβλιτων

Ευρυηωνικζσ υποδομζσ

Ψθφιακά ζργα Δθμοςίου

Ζργα ιαματικοφ τουριςμοφ

Ζργα φδρευςθσ

Ζργα αξιοποίθςθσ δθμόςιασ / δθμοτικισ περιουςίασ

Ζργα πολιτιςμοφ

Αγρο-διατροφικά Πάρκα

Ζργα δικτφων

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΣ
Για τθν ωρίμανςθ και δθμοπράτθςθ νζων ζργων ΔΙΣ απαιτείται ςυςτθματικι και ςε βάκοσ προετοιμαςία.
ε αυτό το πλαίςιο, κρίνονται απαραίτθτα:
 Η ενεργοποίθςθ και ςυςτθματοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων (EIB) και ιδιαίτερα τθσ
παροχισ τεχνικισ βοικειασ επί ςυγκεκριμζνων ζργων.
 Η ενεργοποίθςθ και ςυςτθματοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ
(EBRD) για τθ δθμιουργία πλαιςίου τεχνικισ.
 Η αξιοποίθςθ τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ από τθν Τπθρεςία τιριξθσ Διαρκρωτικών Μεταρρυκμίςεων (SRSS).
 Η ενεργοποίθςθ πράξθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ τθσ Ε.Γ.ΔΙΣ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Μεταρρφθμιςθ Δθμόςιου
Τομζα, προκειμζνου να υποςτθριχτεί θ ωρίμανςθ και δθμοπράτθςθ ζργων ΔΙΣ.

Σο 2017, ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία Τποςτιριξθσ Διαρκρωτικισ Μεταρρφκμιςθσ (SRSS) τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ Σεχνικισ Βοικειασ προσ τθν Ε.Γ.ΔΙΣ, για το ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ
ζργων ΔΙΣ. Ο φορζασ παροχισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ιταν θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων (ΕΣΕπ) / το Ευρωπαϊκό
Κζντρο Εμπειρογνωμοςφνθσ ΔΙΣ (EPEC). Η Σεχνικι Βοικεια αφοροφςε τζςςερισ πυλϊνεσ, δθλαδι τθν οικονομικι ικανότθτα
αποπλθρωμισ των ζργων ΔΙΣ, τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ για τα ζργα ΔΙΣ, τθν ανάπτυξθ μιασ μεκοδολογίασ και διαδικαςιϊν Value
for Money (VfM) και τθν παρακολοφκθςθ των ζργων ΔΙΣ.

