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ΟΡΙΣΜΟΣ  
 

Σύµβαση έργου παραχώρησης ή Συµπράξεις ∆ηµοσίου -Ιδιωτικού Τοµέα σύµφωνα 

µε το Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών είναι η Σύµβαση µεταξύ 

αναθέτουσας αρχής και Αναδόχου µε την οποία ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 

εκτέλεση (κατασκευή ή µελέτη) του ∆ηµοσίου Έργου ή την παροχή δηµόσιας 

υπηρεσίας µε τους κινδύνους και τις ευθύνες που αυτά συνεπάγονται δηλαδή µε 

δικές του δαπάνες, µε αντάλλαγµα το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του 

ιδίου ή και άλλου έργου ή υπηρεσίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα εισπράττοντας 

τέλη ή και άλλη παροχή από τους χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας. 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
Οι περισσότερο διαδεδοµένες µορφές (τύποι/ µέθοδοι) συµβάσεων παραχώρησης 

που έχουν αναπτυχθεί και δοκιµαστεί σε διεθνές επίπεδο διαφοροποιούνται µεταξύ 

τους κυρίως από την κατανοµή των επιµέρους αντικειµένων και των σχετικών 

κινδύνων της συνεργασίας µεταξύ των δύο πλευρών αλλά και από το ποιος 

διατηρεί την κυριότητα των παγίων.  

 

1. Β.Ο.Τ. (Built – Operate - Transfer·) και Β.Ο.Ο.Τ. (Built - Own– Operate - 

Transfer) 

Ο Ανάδοχος κατασκευάζει συντηρεί και λειτουργεί, σύµφωνα µε τις συµβατικές 

προδιαγραφές, το έργο που είτε ανήκει ως κυριότητα στο ∆ηµοσίου (περίπτωση 

B.O.T.) ή στον ίδιο (περίπτωση B.O.O.T.)] για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα 

και µετά την λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης (παραχώρησης), είτε 

µεταβιβάζει την λειτουργία του (B.O.T.) είτε την ιδιοκτησία του (B.O.O.T.) στο 

∆ηµόσιο. Επί το πλείστον ο ιδιώτης είναι υπεύθυνος για τµήµα ή το σύνολο της 

χρηµατοδότησης του έργου. Η µορφή αυτή θεωρείται η πλέον διαδεδοµένη των 

υπολοίπων και εφαρµόστηκε για την κατασκευή µεγάλων έργων, όπως το 

αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η Ελευθέρα Λεωφόρος Σπάτων-

Ελευσίνας, η ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού και η ζεύξη Ρίου -

Αντιρρίου. 

 

2. D.B.F.O. (Design – Build – Finance - Operate) 

Ο Ανάδοχος σχεδιάζει, κατασκευάζει, λειτουργεί και χρηµατοδοτεί το πάγιο και 

επανακτά την αξία των επενδεδυµένων κεφαλαίων από τις πληρωµές, που 

καταβάλλει το ∆ηµόσιο για τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης. Με τη λήξη της σύµβασης η ιδιοκτησία του παγίου µεταφέρεται στο 

∆ηµόσιο. Το µοντέλο D.B.F.O. είναι το βασικό µοντέλο συµβάσεων υποδοµών 
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και ανάπτυξης παγίων του ∆ηµοσίου, όταν οι δυνατότητες παράπλευρης 

εµπορικής εκµετάλλευσης είναι καταρχήν άγνωστες και ενδεχοµένως 

περιορισµένες. 

 

3. B.T.O. (Built – Tranfer - Operate) 

Ο Ανάδοχος σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει το έργο. Μετά την 

αποπεράτωση του, η ιδιοκτησία του µεταβιβάζεται στο ∆ηµόσιο, το οποίο στην 

συνέχεια συµφωνεί για τη µίσθωση του έργου στον εν λόγω Ιδιώτη, για 

ορισµένο χρόνο στον οποίο ο ιδιώτης διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει τα 

έσοδα λειτουργίας του. 

 

4. Β.O.O. (Built – Own - Operate) 

Το ∆ηµόσιο απευθύνεται στον ιδιωτικό τοµέα για την υλοποίηση ενός 

κοινωφελούς έργου. Χορηγεί στον ιδιώτη µακράς διάρκειας άδεια λειτουργίας, ο 

οποίος καθίσταται υπεύθυνος για την χρηµατοδότηση, το σχεδιασµό, την 

ανέγερση και την λειτουργία του έργου. Ο ιδιώτης έχει την ιδιοκτησία του έργου, 

ενώ το ∆ηµόσιο προσδιορίζει σαφώς τις προδιαγραφές λειτουργίας που 

αφορούν στις προσφερόµενες υπηρεσίες, τους κανόνες ασφάλειας και το 

ανώτατο επίπεδο τυχόν τελών χρήσης του έργου. (π.χ. διόδια) 

 

5. B.B.O. (Buy – Built - Operate) 

Το ∆ηµόσιο πωλεί υπάρχουσες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε ιδιώτες, για 

να προσελκύσει επιχειρηµατικά κεφάλαια και πρόσθετες επενδύσεις 

(ανακαίνιση-επέκταση) σε αυτές. Έτσι οι δεξιότητες των ιδιωτικών φορέων σε 

θέµατα υλοποίησης ή διοίκησης έργων είναι εκµεταλλεύσιµες, µε παράλληλη 

µείωση κινδύνων που µπορούν να προκύψουν από την ιδιοκτησία και 

λειτουργία του έργου και ανάδειξη της αξίας (οικονοµικά) των υπαρχόντων 

έργων υποδοµής. Ο ιδιώτης συνεπώς λειτουργεί το έργο ως κερδοφόρο 

κοινωφελές κάτω από την εποπτεία του Κράτους. 

 

6. L.R.O. (Lease – Rehabilitate - Operate) 

Το ∆ηµόσιο ενοικιάζει υπάρχουσες εγκαταστάσεις σε ιδιώτες, ο οποίος 

επενδύει οικονοµικά για τον εκσυγχρονισµό τους ή την επέκταση τους και 

αναλαµβάνει τη λειτουργία και εκµετάλλευση τους για ορισµένο χρόνο, στο 

πλαίσιο σύµβασης µε το ∆ηµόσιο, που παραµένει κύριος του έργου. 

 

7. B.O.L.T. (Built – Own – Lease – Transfer) 
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Ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει το έργο, που ενοικιάζει µε τη µορφή 

leasing στο ∆ηµόσιο το οποίο καταβάλλει περιοδικά πληρωµές στον ιδιώτη. 

Έτσι σταδιακά µεταβιβάζεται και η ιδιοκτησία του έργου στην κυριότητα του. 

Μετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα το ∆ηµόσιο γίνεται ιδιοκτήτης των 

εγκαταστάσεων ή καταβάλει επιπλέον ποσό, που έχει προσδιοριστεί στη 

σύµβαση leasing. Κατά την διάρκεια του χρόνου µίσθωσης, τη λειτουργία 

µπορεί να αναλάβει είτε το ∆ηµόσιο είτε ο ιδιώτης. 

 

8. O.M. (Private Services Contract: Operation and Maintenance) 

Πρόκειται για σύµβαση παροχής υπηρεσιών, κατά την οποία το ∆ηµόσιο 

διατηρεί την ιδιοκτησία και τη διοίκηση του έργου και  αναθέτει σε ιδιώτη την 

λειτουργία και συντήρησή του. 

 

9. O.M.M. (Private Services Contract: Operation, Maintenance and Managment) 

Πρόκειται για σύµβαση παροχής «ολοκληρωµένων» υπηρεσιών µε την οποία 

το ∆ηµόσιο διατηρεί την ιδιοκτησία του έργου και αναθέτει σε ιδιώτη την 

λειτουργία, συντήρηση και διοίκησή του. 

 

10. Σχεδιασµός, Κατασκευή, Λειτουργία (Design, Build, Operate - DBO): 

 Ο Ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει το σχεδιασµό και την κατασκευή του παγίου, 

το οποίο ωστόσο πρέπει να πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές, που τίθενται 

από το ∆ηµόσιο (όπως αυτές περιλαµβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά 

στις συµβάσεις µελέτης και κατασκευής). Επίσης ο ιδιωτικός φορέας είναι 

υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του παγίου για µια 

προκαθορισµένη χρονική περίοδο, στο τέλος της οποίας επιστρέφει η 

λειτουργία και συντήρηση του παγίου στο ∆ηµόσιο. Η κατασκευή του παγίου 

χρηµατοδοτείται από τον Ιδιωτικό τοµέα. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, 

το ∆ηµόσιο αγοράζει από τον ιδιώτη το πάγιο αποκτώντας την ιδιοκτησία σε µια 

προσυµφωνηµένη τιµή. 

 

11. Σχεδιασµός, Κατασκευή, Εγγύηση, Λειτουργία (Design, Built, Guarantee, 

Operate -·DBGO): 

Ακολουθούνται οι προδιαγραφές του ∆ηµοσίου για τον σχεδιασµό και την 

κατασκευή και ο Ιδιωτικός τοµέας αναλαµβάνει τη λειτουργία και συντήρηση του 

παγίου για µια ορισµένο χρόνο, στο πέρας του οποίου το πάγιο επιστρέφει στο 

∆ηµόσιο. Η κατασκευή χρηµατοδοτείται από το ∆ηµόσιο και ο Ιδιωτικός φορέας 

εγγυάται την ολοκλήρωση της κατασκευής εντός χρονοδιαγράµµατος και 

προϋπολογισµού. 
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12. Χρηµατοδοτική µίσθωση, Ιδιοκτησία, Λειτουργία (Leasing, Own, Operate - 

LOO): 

Στη περίπτωση αυτή µισθώνεται ένα πάγιο από το ∆ηµόσιο για συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο. Το πάγιο αυτό µπορεί να χρειάζεται ανακαίνιση ή επέκταση. 

 

13. Συνεργασίες παροχής Υπηρεσιών (Service delivery partnership): 

Πρόκειται για παροχή µεµονωµένων υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό τοµέα που 

σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα ή διαδικασία, όπως για 

παράδειγµα η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διοίκησης, ή τα 

ολοκληρωµένα συστήµατα παροχής πληροφοριών µε κύριο χαρακτηριστικό τη 

µεταφορά µέρους του κινδύνου στον Ιδιωτικό τοµέα, προκαθορισµένες 

προδιαγραφές και διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη. Ο ∆ηµόσιος τοµέας παρέχει την 

κύρια υπηρεσία και ο Ιδιωτικός φορέας παρέχει στο ∆ηµόσιο συγκεκριµένες 

επιµέρους λειτουργικές υπηρεσίες. 

 

14. Σύµβαση ∆ιαχείρισης (Management agreement): 

Ο Ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών λειτουργίας 

και συντήρησης για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητος διοικητικά 

ανεξάρτητα και χωρίς άµεση νοµική εξάρτηση από το ∆ηµόσιο. Η αµοιβή αυτή 

µπορεί να είναι σταθερή ή να συνδέεται µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων 

αφού αυτοί θα έχουν καθοριστεί. 

 

15. Παραχώρηση Εκµετάλλευσης (Concession)·. 

Όπως και οι Συµβάσεις DBFO, µε τη διαφορά ότι ο Ιδιωτικός φορέας 

αποπληρώνεται, από την απευθείας χρέωση του τελικού χρήστη ή από τη 

χρέωση του χρήστη και εν µέρει, αλλά όχι αποκλειστικά, του ∆ηµοσίου. Κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι η εκχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των 

οικονοµικών - εµπορικών δυνατοτήτων ενός ∆ηµόσιου παγίου ή αγαθού, για 

µια ορισµένη χρονική περίοδο (20-30 χρόνια συνήθως)αναλαµβάνοντας την 

πλήρη ευθύνη των τεχνικών, χρηµατοικονοµικών και διαχειριστικών εργασιών 

για την παράδοση των υπηρεσιών υποδοµής, µέσω διαδικασιών διαγωνισµών. 

Η ιδιοκτησία του παγίου παραµένει στο ∆ηµόσιο.  

 

16. Αυτοεπένδυση (Divestiture): 

Ο Ιδιωτικός τοµέας αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη της λειτουργίας, 

συντήρησης και επένδυσης, επιπλέον δε και την κυριότητα του παγίου, το 
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οποίο στην συνέχεια µισθώνει το ∆ηµόσιο, προκειµένου να καλύψει τις 

στεγαστικές του ανάγκες. 

 

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι οι Συµβάσεις παραχώρησης σύµφωνα µε το 

Πράσινο Βιβλίο της Ε.Ε. διακρίνονται πλέον σε «συµβατικού τύπου» και 

«θεσµοθετηµένου τύπου» όπου το ∆ηµόσιο και ο Ιδιώτης συνεργάζονται µέσω 

ενός τρίτου φορέα ή όπως ορίζεται µέσω µίας Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV).  

 

ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι κύριοι ενός αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου για την Ελλάδα µπορεί να είναι: 

1. Το Κράτος (∆ηµόσιο) όπως σε περιπτώσεις κατασκευής υποδοµών ή 

έργων που συνδέονται µε την έννοια του δικτύου που εξυπηρετούν 

στην ανάπτυξη της χώρας και στην επίτευξη στόχων γενικού 

συµφέροντος όπως αυτοκινητόδροµοι, πολιτικά αεροδρόµια, µαρίνες, 

περιβαλλοντικά έργα κ.λ.π. και για τα οποία το Κράτος δεν µπορεί να 

αντεπεξέλθει οικονοµικά µε αποτελεσµατικότητα. 

2. Οι ∆ήµοι Ο.Τ.Α. σε περιπτώσεις αξιοποίησης της περιουσίας τους ή 

κατασκευής υποδοµών όπως parking, αποκοµιδή σκουπιδιών, διανοµή 

νερού κ.λ.π. 

3. Ν.Π.∆.∆. σε περιπτώσεις κατασκευής υποδοµών ή έργων που 

συνδέονται µε την έννοια του δικτύου όπως κατασκευή σχολείων, 

γεφυρών, τούνελ, φοιτητικών εστιών κ.λ.π. 

 
ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Γενικότερα έργα που µπορούν να υλοποιηθούν ως αυτοχρηµατοδοτούµενα είναι 

συγκοινωνιακά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά, διαχείρισης ακινήτων, τουριστικά, 

ύδρευσης, αποβλήτων, κτιριακά και γενικότερα ότι µπορεί να θεωρηθεί ότι βοηθά 

στην ανάπτυξη και εξασφάλιση υπηρεσιών προς τον πολίτη, αποκοµίζοντας και το 

ανάλογο όφελος στα συµβαλλόµενα µέρη. 

Αυτοχρηµατοδοτούµενα Έργα που έχουν ήδη γίνει στην Ελλάδα είναι : 

- Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

- Η Ζεύξη Ρίου – Αντιρίου 

- Ο Περιφερειακός ∆ακτύλιος Αττικής ή Αττική Οδός 

- Υπόγειοι και υπέργειοι σταθµών αυτοκινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

και άλλες πόλεις 

- Σε φορείς ΒΕΠΕ έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας και εκτέλεσης λιµενικών έργων ή επέκτασης ήδη 
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υφιστάµενων όπως στην περίπτωση της Ναυτικής Βιοµηχανικής 

Περιοχής Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. 

- Η κατασκευή λειτουργία και εκµετάλλευση Μονάδας Παραγωγής 

Βιοαερίου από Απορρίµµατα µε τη σύσταση κοινής επιχείρησης 

µεταξύ του ∆ήµου Άνω Λιοσίων και ιδιώτη. 

- Η παραχώρηση αδειών λειτουργίας Καζίνο για συγκεκριµένο χρόνο µε 

την υποχρέωση κατασκευής έργων. 

- Τα ∆ίκτυα διανοµής φυσικού αερίου στις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και 

Θεσσαλονίκης. 

- Έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως αιολικά πάρκα, µικρά 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια και εργοστάσια καύσης στερεών 

αποβλήτων. 

 

Επίσης έχουν δηµοπρατηθεί: 

- Η κατασκευή επτά νέων υπεραστικών και αστικών αυτοκινητοδρόµων  

- Επεκτάσεις του δικτύου της Αττικό Μετρό Α.Ε. 

- Υπόγειοι και υπέργειοι σταθµών αυτοκινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

και άλλες πόλεις 

- Η κατασκευή λιµενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων λιµένα 

αναψυχής στη Λευκάδα και αντίστοιχα στις Γουβιές Κέρκυρας. 

- Η Ακαδηµία Λιµενικού Σώµατος στην Αλεξανδρούπουλη στα πλαίσια 

του Στεγαστικού Προγράµµατος ∆ηµοσίου. 

- Η αξιοποίηση και εκµετάλλευση τουριστικών ακινήτων όπως 

οργανωµένες πλαζ στην Αττική και πλαζ και ξενοδοχεία Ξενία ανά την 

Ελλάδα. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Η εφαρµογή αντιστοίχων έργων προσαρµοσµένων στο σύγχρονο περιβάλλον στο 

εξωτερικό ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία στη δεκαετία του 1980 ως εναλλακτική 

λύση στο πρόβληµα της χρηµατοδότησης των έργων που θεωρήθηκαν αναγκαία 

να γίνουν έτσι ώστε να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο κρατικός προϋπολογισµός. 

Το παράδειγµα της Μεγάλης Βρετανίας ακολούθησαν αργότερα και άλλες χώρες 

όπως Ολλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία µε θεαµατικά αποτελέσµατα 

ανάπτυξης. 

 

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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- Εφαρµογή σε πολλούς τοµείς υποδοµών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης µε 

παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ποσότητας και του παραγόµενου 

αποτελέσµατος καθώς και την εφαρµογή αποδοτικών καινοτοµιών. 

- Αναβαθµισµένη ποιότητα παρεχόµενου προϊόντος ως αποτέλεσµα 

ανταγωνισµού, καινοτοµιών και κινήτρων για αποδοτικότητα και σωστή συντήρηση 

του έργου. 

- Παρέχονται ανάπτυξη καινοτοµιών, µείωση κόστους και χρόνου παράδοσης 

και βελτιστοποίηση του σχεδιασµού, της κατασκευής και της διαχείρισης εκτέλεσης 

του έργου που δηµιουργούν και πρότυπα εφαρµογής για το µέλλον. 

- Παροχή υπηρεσιών βελτιωµένου επιπέδου µε συνολικά χαµηλότερο κόστος 

σε συνδυασµό µε αποφυγή οικονοµικών υπερβάσεων και τήρηση 

χρονοδιαγράµµατος. 

- Επιµερισµός κινδύνων σχεδιασµού, κατασκευής, λειτουργίας, τεχνολογικών 

αλλαγών, χρηµατοδότησης, αγοράς, νοµικούς, κλπ. µε βάση του ποιος µπορεί να 

χειριστεί καταλληλότερα ποιους κινδύνους. 

- Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των νέων 

υπηρεσιών εφόσον ο µηχανισµός πληρωµών ενεργοποιείται όταν το αποτέλεσµα 

καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της σύµβασης . 

- Τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα στοχεύουν στην απευθείας ικανοποίηση 

των αναγκών του κοινωνικού συνόλου σε σχέση µε τις απαιτήσεις του. 

- Βελτιστοποίηση παραγωγής και παραγόµενου αποτελέσµατος µέσω 

αύξησης ανταγωνισµού και δυνατότητα σύγκρισης ποιότητας και κόστους 

παραγωγής των παρεχοµένων υπηρεσιών µε αντίστοιχες υπηρεσίες της αγορά µε 

τη θεσµοθέτηση βάσεων σύγκρισης (benchmarking) 

- Χρηµατοδότηση - Ανάπτυξη περισσοτέρων έργων εφόσον δεν 

σηµειώνονται υπερβάσεις ή παροχή προσθέτων κονδυλίων από το ∆ηµόσιο. 

- Κίνητρο συνεισφοράς για τον Ιδιωτικό τοµέα στην αύξηση της απασχόλησης 

και στην ανάπτυξη της οικονοµίας. 

- Μεταφορά τεχνογνωσίας στο ∆ηµόσιο µέσω της συνεργασίας του µε τον 

Ιδιωτικό Τοµέα 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

Είναι σαφές ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η ολοκλήρωση µελέτης και 

κατασκευής του έργου τόσο πιο αργά θα αρχίσει ο Ανάδοχος να εισπράττει τέλη ή 

και άλλη παροχή από τους χρήστες του έργου, τόσο πιο αργά δηλαδή θα αρχίσει η 

απόσβεση και η αποκοµιδή κέρδους στην οποία και προσέβλεπε αρχικά. Επίσης 
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υπάρχει η περίπτωση να έχει πάρει δάνεια µε ποινικές ρήτρες για παρέκκλιση από 

το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης.  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

Τα ελαττώµατα στην διάρκεια της κατασκευής οδηγούν σε καθυστέρηση 

περαίωσης του έργου µε τους κινδύνους που περιγράφηκαν παραπάνω. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στον αρχικό σχεδιασµό του έργου, από τη φάση της προσφοράς, λαµβάνεται 

υπ’ όψη και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του έργου στη διάρκεια ισχύος 

της σύµβασης (συνήθως 25-30 χρόνια). Υπάρχει περίπτωση οι αυξήσεις στις 

δαπάνες λειτουργίας να είναι άνω του πληθωρισµού ή να αυξηθεί το κόστος 

συντήρησης λόγω παλαιότητας του έργου και κατά συνέπεια το κέρδος στο τέλος 

της σύµβασης να είναι αρνητικό. Στο κόστος συντήρησης περιλαµβάνεται και η 

φθορά του έργου λόγω αστοχίας η κακοχρησίας µε αποτέλεσµα την αντικατάστασή 

του κατά την παράδοση στον Κύριο του έργου και περαιτέρω οικονοµική 

επιβάρυνση του Αναδόχου όπως επίσης υπάρχει και η πιθανότητα προσαρµογής 

σε νέα δεδοµένα µε κόστος που θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο (ανανέωση µερών του 

έργου). 

 

 

ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Όσον αφορά τη ζήτηση από τους χρήστες αυτή µπορεί να υπολείπεται αυτής 

που έχει υπολογισθεί στη φάση της προσφοράς. Έτσι σε συνδυασµό µε το κόστος 

λειτουργίας µπορεί η απόσβεση του έργου να είναι αρνητική. Στην περίπτωση αυτή 

αν µείωση του τιµήµατος που καλούνται να καταβάλουν οι χρήστες µπορεί να 

αυξήσει τη ζήτηση ή αν υπάρχουν τρόποι προσέλκυσης των χρηστών που θα 

διορθώσουν το πρόβληµα και θα καταστήσουν το τελικό αποτέλεσµα θετικό για τον 

Ανάδοχο. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Θα πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στο µέρος των εξόδων που θα καλυφθεί 

από τα κεφάλαια του Αναδόχου και αν το υπόλοιπο των εξόδων θα είναι 

συµφερότερο να καλυφθεί µέσω δανειοδότησης µε εγγύηση περιουσιακά στοιχεία 

του Αναδόχου ή µέσω χρηµατοδότησης από φορέα που έχει ποσοστό στα έσοδα 

του έργου. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 
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Η κατάσταση φορολόγησης και οι µεταρρυθµίσεις αυτής στη χώρα οδηγούν σε 

αύξηση της τιµής προσφοράς του Αναδόχου κατά πολύ ώστε να αποφύγει τον 

κίνδυνο που µπορεί να προκύψει από την υπάρχουσα αστάθεια. 

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

∆εν υπάρχει στη χώρα µας εξασφάλιση του Αναδόχου σε περίπτωση 

µεταβολής της Νοµισµατικής Πολιτικής, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να υπάρχει 

σαφής πρόβλεψη της τελικής αµοιβής. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο Κύριος του έργου θα πρέπει να εξασφαλίζει για τον Ανάδοχο τη διατήρηση 

των συνθηκών όπως αυτές ήταν κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού και όσο είναι 

δυνατόν νοµισµατική και φορολογική σταθερότητα ώστε να µην αντιµετωπίσει ο 

Ανάδοχος απρόβλεπτους κινδύνους ανταγωνισµού ή µεταβολών µε αποτέλεσµα τη 

µείωση των αναµενόµενων εσόδων του και την υπέρβαση του αρχικού 

προϋπολογισµού. 

Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα στον Ανάδοχο ή η εξεύρεση 

συµφερότερης λύσης, αστυνόµευσης του έργου και ίσως επιβολής προστίµων στην 

περίπτωση κακής χρήσης από τους τελικούς χρήστες, που θα είχε ως αποτέλεσµα 

την επιβάρυνση του Αναδόχου στο κόστος συντήρησης ή αντικατάστασης µερών 

του έργου. 

 

 

 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ- ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

Θα πρέπει κατά τον αρχικό σχεδιασµό του έργου να λαµβάνονται υπόψη για τη 

χώρα µας και οι διεθνείς συγκυρίες και η συνεχής µεταβολή της γεωπολιτικής 

κατάστασης της ευρύτερης περιοχής γειτνίασης που µπορεί να αλλάξει τα 

δεδοµένα και κατά την κατασκευή και κατά τη χρήση του έργου  

 

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αστοχίας κατασκευής ή συντήρησης του έργου λόγω 

θεοµηνιών όπως πληµµύρες, σεισµοί κ.λ.π. που θα πρέπει εξαρχής να έχουν 

καλυφθεί ασφαλιστικά. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Η ασφάλεια των κινδύνων και οι εγγυητικές έως τώρα ήταν υπέρ του Κυρίου 

στα έργα που αφορούσαν ανάθεση από τον Κύριο στον Ανάδοχο χωρίς την 
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οικονοµική συµµετοχή του Αναδόχου στην κατασκευή ή την εκµετάλλευση των 

έργων. Θα πρέπει συνεπώς να θεσµοθετηθεί ένα νέο νοµικό πλαίσιο που µέρος 

αυτών των εγγυητικών θα είναι υπέρ του Χρηµατοδότη ανάλογα του κεφαλαίου που 

έχει συνεισφέρει. Ο Κύριος του έργου (∆ηµόσιο) παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να 

διατηρεί τη δυνατότητα επιλογής και επιβολής παρεµβάσεων σε περιπτώσεις 

αδυναµίας του Αναδόχου εξασφαλίζοντας τα συµφέροντα όλων των 

συµµετεχόντων µερών. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

- Ο Κύριος του έργου που µπορεί να είναι το ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆. και 

θέτει το νοµικό πλαίσιο που θα διέπει τη σύµβαση όπως επίσης είναι 

υπεύθυνος για το κύριο µέρος αυτής 

- Ο Ανάδοχος που αναλαµβάνει µε ίδια κεφάλαια και τεχνογνωσία την 

πραγµατοποίηση του έργου 

- Η Μελετητική εταιρεία που αναλαµβάνει την κατάρτιση της βέλτιστης λύσης 

ολοκλήρωσης του έργου τεχνικά και οικονοµικά  

- Η Κατασκευαστική εταιρεία που αναλαµβάνει την κατασκευή και συντήρηση 

του έργου εντός προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος.  

- Ο ∆ιαχειριστής που αναλαµβάνει την ορθολογικότερη διαχείριση ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος απόδοσης και συντήρησης του έργου. 

- Ο Χρηµατοδότης ορίζει το είδος και την παροχή χρηµατοδότησης προς 

συµφέρον όλων των συµβαλλόµενων µερών.  

- Ο Χρηµατοοικονοµικός/ Τεχνικός Σύµβουλος βοηθά στην εξεύρεση της 

συµφερότερης λύσης. 

- Ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος αναλαµβάνει την κάλυψη του έργου 

ασφαλιστικά και διενεργεί έρευνα αγοράς. 

- Ο Νοµικός Σύµβουλος φροντίζει για την ορθή νοµική κάλυψη της σύµβασης. 

- Ο Χρήστης επωφελείται από την αποδοτικότερη λύση. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
 

Θεωρείται αναγκαίο για την ευόδωση του θεσµού των Συµβάσεων 

Παραχώρησης να αλλάξει η νοοτροπία σχέσεων Κυρίου του έργου και Αναδόχου 

καθώς και να προσαρµοσθεί η νοµοθεσία. Όσον αφορά τις σχέσεις θα πρέπει να 

γίνει κατανοητό ότι ο Ανάδοχος πλέον θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών στα πλαίσια της Σύµβασης εφόσον αναλαµβάνει και τους 

κινδύνους. Επίσης ο Κύριος του έργου θα πρέπει να αντιµετωπίζει κυρώσεις σε 
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περίπτωση αθέτησης και να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την σταθερότητα 

(φορολογικά και νοµισµατικά) που απαιτείται για να µπορέσει να ανταπεξέλθει ο 

Ανάδοχος προς συµφέρον όλων των µερών. Για όλα τα παραπάνω θεωρείται η 

εισαγωγή νοµοθετικού πλαισίου ικανού να εξασφαλίζει όλα τα µέρη και η επιβολή 

ελέγχου από ανεξάρτητο φορέα.  

 

Κριτήριο της δυνατότητας εφαρµογής ενός έργου παραχώρησης και κατά 

πόσον αυτό µπορεί να κριθεί ενδιαφέρον είναι ο ∆είκτης Εσωτερικής Απόδοσης 

(IRR- Internal Rate of Return) που ορίζεται ως «Το επιτόκιο που καθιστά την 

παρούσα αξία των εισροών των έργου ίση µε την παρούσα αξία των εκροών 

(δαπάνη µελέτης, κατασκευής, συντήρησης κ.λ.π.). 

Για να µπορέσει ο Κύριος του έργου να εκτιµήσει αν το έργο θα είναι αποδοτικό 

και εάν δεν υπάρχουν συµφερότερες λύσεις θα πρέπει να εκτιµήσει το ∆είκτη 

Απόδοσης Επένδυσης αξιολογώντας όλα τα κεφάλαια που επενδύθηκαν. 

Αντίστοιχα ο Ανάδοχος για να εκτιµήσει αν είναι προς το συµφέρον του να 

αναλάβει ένα έργο παραχώρησης θα πρέπει να εκτιµήσει το ∆είκτη Απόδοσης 

Κεφαλαίων αξιολογώντας τα κεφάλαια που επενδύει και την τελική τους απόδοση. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται η ανάγκη εφαρµογής πρωτίστως µέτρων 

πολιτικής που θα οδηγήσουν σταδιακά στην ανάπτυξη του θεσµού των 

αυτοχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων όπως φαίνεται κάτωθι 

 

α) Κρίνεται απαραίτητη η θεσµοθέτηση κεντρικού µηχανισµού υποστήριξης της 

ανάπτυξης των συµβάσεων για τη διευκόλυνση και τη σωστή και επιτυχή εφαρµογή 

του θεσµού που θα υποστηρίζεται από Χρηµατο-οικονοµικό, Νοµικό και Τεχνικό 

Σύµβουλο. Το όργανο αυτό θα δίδει κατευθυντήριες γραµµές στους εµπλεκόµενους 

φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα, τους οποίους και θα αφορά η υλοποίηση των 

έργων. Μετά από την επιτυχή ανάθεση, εκτέλεση και Λειτουργία πιλοτικών έργων και 

εφ' όσον αποκτηθεί η κατάλληλη εµπειρία, µπορεί να αποκεντρωθεί µέρος αυτών των 

αρµοδιοτήτων. 

 

β) Η θεσµοθέτηση, επαρκούς και σύγχρονου νοµικού πλαισίου που να επιτρέπει την 

πλήρη αξιοποίηση του θεσµού. 
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γ) Η άµεση υλοποίηση µικρού αριθµού έργων µε συµβάσεις παραχώρησης που θα 

λειτουργήσουν ως προγράµµατα πιλότοι για την απόκτηση εµπειρίας και την 

ενεργοποίηση της αγοράς σε αυτήν την κατεύθυνση. 

 

δ) Η Χαρτογράφηση των έργων που µπορούν να εκτελεσθούν και καθορισµός της 

προτεραιότητας καθενός από αυτά. Θα πρέπει δηλαδή να καθοριστούν οι πολιτικές 

προτεραιότητες σε σχέση µε τα προς ανάπτυξη έργα και να υπάρξει από την κεντρική 

διοίκηση τεκµηριωµένη εκτίµηση πρώτων έργων. 

 

ε) Πρέπει να προσκληθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι και µελλοντικά εµπλεκόµενοι φορείς 

για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

 

στ) Ευρεία ενηµέρωση της κοινής γνώµης για το αντικείµενο, τις µεθόδους και τα άµεσα 

οφέλη για το Κοινωνικό σύνολο ώστε να επιτευχθεί η αποδοχή του θεσµού. 

 

ζ) Σεµινάρια ενηµέρωσης των Υπηρεσιών (Ο.Τ.Α. κλπ) και των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, για το θεσµικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ, τη µεθοδολογία και την εφαρµογή 

αυτών. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


