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Ζργα ςε ςφμβαςθ-με προςωρινοφσ αναδόχουσ-
ςε εξζλιξθ
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Διεκνισ βράβευςθ
ελλθνικϊν ζργων ΔΙΣ ςτα καλφτερα ζργα υποδομϊν παγκοςμίωσ

Τν έξγν ΣΓΙΤ 24 Γεκνζίσλ Σρνιηθώλ Υπνδνκώλ 

ζηελ Αηηηθή αμίαο 110 εθ. €, 

βξαβεύζεθε σο Σπκθσλία ηεο Φξνληάο 2014 ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.

Σρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε θαηλνηόκα ρξεκαηνδνηηθή 

δνκή ζπλδπάδνληαο γηα πξώηε θνξά ζε επίπεδν 

Επξσπατθήο Έλσζεο, ρξεκαηνδόηεζε ζε έξγν ΣΔΙΤ 

από ηελ Δπξσπατθή 

Τξάπεδα Δπελδύζεσλ θαη ην ρξεκαηνδνηηθό 

εξγαιείν Jessica. 



Η Ελλάδα ανακάμπτει ςτθ διεκνι αγορά ΔΙΣ

πρϊτθ φορά μετά το 2009

Σο 2014 υπογράφθκαν

7 ςυμβάςεισ ΔΙΣ ςυνολικισ αξίασ 465 εκ. ευρϊ.



8 υμβάςεισ ΔΙΣ υνολικισ Αξίασ 490 εκ. ευρϊ

ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

7 Πυροςβεςτικοί τακμοί ΓΑΝΣΖΟΤΛΑ Απρ 2009

14 χολικζσ Τποδομζσ ςτθν Αττικι ΑΣΕΕ Απρ 2014

10 χολικζσ Τποδομζσ ςτθν Αττικι J&P ΑΒΑΞ Μάι 2014

Σθλεματικι ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ 

Ακθνϊν

INTRASOFT INTERNATIONAL-

INTRAKAT

Ιοφν 2014

Ηλεκτρονικό Ειςιτιριο  ςτισ αςτικζσ 

ςυγκοινωνίεσ Ακθνϊν

LG CNS – ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Δεκ 2014

Ευρυηωνικά Δίκτυα – lot 1 OTE Δεκ 2014

Ευρυηωνικά Δίκτυα – lot 2
HELLAS ON LINE – INTRAKAT 

– INTRACOM HOLDINGS

Δεκ 2014

Ευρυηωνικά Δίκτυα – lot 3 OTE Δεκ 2014

υμβάςεισ ζργων ΔΙΣ



7 Πυροςβεςτικοί ςτακμοί

• Μελζτθ, καταςκευι, χρθματοδότθςθ, ςυντιρθςθ και 
τεχνικι διαχείριςθ των κτιριακϊν υποδομϊν επτά νζων 
Πυροςβεςτικϊν τακμϊν για περίοδο 25 ετϊν. 

• ε λειτουργία όλοι οι ςτακμοί 

• Ανακζτουςα Αρχι: ΟΚ ΑΕ. 

• υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 25,9 εκατ. Ευρϊ

• Ημερομθνία υπογραφισ: Απρίλιοσ  2009

• Οριςτικόσ Ανάδοχοσ: Γατηοφλασ ΑΕ

Πυρ. τακμόσ Θεςςαλονίκθσ

Πυρ. τακμόσ Γιαννιτςϊν

Πυρ. τακμόσ Αλεξανδροφπολθσ



Δεκατζςςερισ (14) χολικζσ Μονάδεσ ςτθν Αττικι 

• Μελζτθ, καταςκευι, χρθματοδότθςθ, ςυντιρθςθ και 
ολοκλθρωμζνθ τεχνικι διαχείριςθ 14 ςχολικϊν μονάδων 
ςτθν Περιφζρεια Αττικισ για 25 ζτθ.

• Ζχει υπογραφεί θ φμβαςθ και ξεκίνθςε θ καταςκευι

• Ανακζτουςα Αρχι: ΟΚ ΑΕ. 

• υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 58 εκατ. Ευρϊ

• Ημερομθνία υπογραφισ: Απρίλιοσ 2014

• Οριςτικόσ Ανάδοχοσ: ΑΣΕΕ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΑΕ

3ο Γυμνάςιο & 2ο Λφκειο Κρωπίασ



Δζκα (10) χολικζσ Μονάδεσ ςτθν Αττικι 

• Μελζτθ, καταςκευι, χρθματοδότθςθ, ςυντιρθςθ και 
ολοκλθρωμζνθ τεχνικι διαχείριςθ 10 ςχολικϊν μονάδων 
ςτθν Περιφζρεια Αττικισ για 25 ζτθ.

• Ζχει υπογραφεί θ φμβαςθ και ξεκίνθςε θ καταςκευι

• Ανακζτουςα Αρχι: ΟΚ ΑΕ. 

• υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 52 εκατ. Ευρϊ

• Ημερομθνία υπογραφισ: Απρίλιοσ  2014

• Οριςτικόσ Ανάδοχοσ: J&P AΒΑΞ AE

3ο Γυμνάςιο & 2ο Λφκειο Κρωπίασ



Σθλεματικι Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Αττικισ

• Τλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Σθλεματικισ για 
τθν πλθροφόρθςθ επιβατϊν των μζςων τθσ Οδικζσ 
υγκοινωνίεσ ΑΕ και τθ διαχείριςθ του ςτόλου για 
περίοδο 12 ετϊν.

• Ζχει υπογραφεί θ φμβαςθ και ξεκίνθςε θ καταςκευι

• Ανακζτουςα Αρχι: ΟΑΑ ΑΕ

• υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 19,4 εκατ. Ευρϊ

• Ημερομθνία υπογραφισ: Ιοφνιοσ 2014

• Οριςτικόσ Ανάδοχοσ: Intrasoft International – Intrakat

Κέντπο Εποπτείαρ και

Διασείπισηρ Οσημάτων και

Έξςπνων Στάσεων

2500 Οσήματα

• Υποζςζηήμαηα πληποθόπηζηρ

επιβαηών (οθόνερ και

μικποθυνική εγκαηάζηαζη)

• Υποζύζηημα ενηοπιζμού

οσήμαηορ (GPS)

• Υπολογιζηήρ οσήμαηορ πος

ελέγσει όλο ηον εξοπλιζμό

ηηλεμαηικήρ

• Υποζύζηημα άμεζηρ

επικοινυνίαρ με ηο κένηπο

εποπηείαρ

1000 Έξςπνερ Στάσειρ

• Υποζςζηήμαηα πληποθόπηζηρ

επιβαηών (οθόνερ)

• Υποζύζηημα επικοινυνίαρ

(λήτη δεδομένυν από ηο κένηπο

εποπηείαρ)

Σύζηημα Αζύπμαηηρ

Επικοινυνίαρ

Κέντπο Εποπτείαρ και

Διασείπισηρ Οσημάτων και

Έξςπνων Στάσεων

Κέντπο Εποπτείαρ και

Διασείπισηρ Οσημάτων και

Έξςπνων Στάσεων

2500 Οσήματα2500 Οσήματα

• Υποζςζηήμαηα πληποθόπηζηρ

επιβαηών (οθόνερ και

μικποθυνική εγκαηάζηαζη)

• Υποζύζηημα ενηοπιζμού

οσήμαηορ (GPS)

• Υπολογιζηήρ οσήμαηορ πος

ελέγσει όλο ηον εξοπλιζμό

ηηλεμαηικήρ

• Υποζύζηημα άμεζηρ

επικοινυνίαρ με ηο κένηπο

εποπηείαρ

1000 Έξςπνερ Στάσειρ1000 Έξςπνερ Στάσειρ

• Υποζςζηήμαηα πληποθόπηζηρ

επιβαηών (οθόνερ)

• Υποζύζηημα επικοινυνίαρ

(λήτη δεδομένυν από ηο κένηπο

εποπηείαρ)

• Υποζςζηήμαηα πληποθόπηζηρ

επιβαηών (οθόνερ)

• Υποζύζηημα επικοινυνίαρ

(λήτη δεδομένυν από ηο κένηπο

εποπηείαρ)

Σύζηημα Αζύπμαηηρ

Επικοινυνίαρ



Ηλεκτρονικό Ειςιτιριο Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Αττικισ

• Τλοποίθςθ αυτόματου ςυςτιματοσ ςυλλογισ κομίςτρου 
(θλεκτρονικό ειςιτιριο) και υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 
κομίςτρου ομίλου ΟΑΑ για περίοδο 12 ετϊν

• Σο ζργο προβλζπεται να παραδίδεται ςταδιακά κατά τθν 
περίοδο 2015.

• Ανακζτουςα Αρχι: ΟΑΑ ΑΕ

• υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 70 εκατ. Ευρϊ

• Ημερομθνία υπογραφισ: Δεκζμβριοσ 2014

• Οριςτικόσ Ανάδοχοσ: ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - LG CNS CO

Κένηπα Διασείπιζηρ

Σηαθμών μέζυν ζηαθεπήρ

ηποσιάρ

Αμαξοζηάζια

λευθοπείυν, ηπόλεφ και

ηπαμ

Κένηπο Διασείπιζηρ Σςζηήμαηορ (ΚΔΣ)Κένηπο Διασείπιζηρ Σςζηήμαηορ (ΚΔΣ)

Εναλλακηικά Δίκηςα

Πώληζηρ

Εναλλακηικά Δίκηςα

Πώληζηρ

Επικςπωτικά σε πύλερ σταθμών και

οσήματα

Ελεγκηέρ ΟΑΣΑΕλεγκηέρ ΟΑΣΑ

Αςηόμαηα μησανήμαηα

έκδοζηρ - Εκδοηήπια

θοπέυν

Αςηόμαηα μησανήμαηα

έκδοζηρ - Εκδοηήπια

θοπέυν

Εξυηεπικά ζημεία

πώληζηρ

Εξυηεπικά ζημεία

πώληζηρ

Κέντπα Διασείπισηρ Φοπέων Σςγκοινωνιακού Έπγος



Ευρυηωνικά δίκτυα  lot 1- lot 2- lot 3

• 3 ζργα ανάπτυξθσ Ευρυηωνικϊν υποδομϊν ςε 
αγροτικζσ «λευκζσ» περιοχζσ τθσ Ελλθνικισ 
επικράτειασ

• Κάλυψθ αγροτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ, χωρίσ 
υφιςτάμενο δίκτυο, με διαδικτυακι υποδομι 
υψθλισ ταχφτθτασ εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςθ 
υποδομϊν για 17 ζτθ

• Ανακζτουςα αρχι: Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΑΕ 

• υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 250 εκατ. Ευρϊ

• Ημερομθνία υπογραφισ: Δεκζμβριοσ  2014

LOT 1- LOT 2-

LOT 3 -



Ζργα ΔΙΣ με προςωρινοφσ αναδόχουσ  

5  Ζργα ΔΙΣ με προςωρινοφσ αναδόχουσ  (εκτιμϊμενθσ αξίασ 320 εκ. ευρϊ)
ΕΡΓΟ ΑΝΑΓΟΦΟΣ ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

Διαχείριςθ απορριμμάτων Πελοποννιςου ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Αυγ 2013 / ΑΕΠΟ Νοε 2014

Διαχείριςθ απορριμμάτων Δυτικισ 

Μακεδονίασ

ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ –

ΗΛΕΚΣΩΡ

Δεκ 2013 / ΑΕΠΟ Δεκ 2014

Διαχείριςθ απορριμμάτων ερρϊν ARCHIRODON GROUP –

INTRAKAT – ENVITEC

Δεκ 2013 / ΑΕΠΟ Δεκ 2014

Διαχείριςθ απορριμμάτων Ηλείασ ΜΕΟΓΕΙΟ – J&P ΑΒΑΞ –

ΑΑΓΗ

Φεβ 2013 / ΑΕΠΟ επ 2014

Διαχείριςθ απορριμμάτων Ηπείρου ARCHIRODON GROUP –

INTRAKAT – ENVITEC

Αυγ 2014
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Ζργα ΔΙΣ ςε εξζλιξθ

Ψθφιακι καταγραφι, αποκικευςθ και διάκεςθ πρακτικϊν 
ςυνεδριάςεων δικαςτθρίων

Τποβλικθκαν δεςμευτικζσ προςφορζσ: 15
Δεκεμβρίου 2014

Διαχείριςθ απορριμμάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ & 
Θράκθσ

Αναμζνεται θ προκιρυξθ υποβολισ δεςμευτικϊν 
προςφορϊν

Ανάπτυξθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ Νζασ 
ιχκυαγοράσ Κεντρικισ Αγοράσ Ακθνϊν 

Ξεκινάει θ φάςθ του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου. 

Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ειςόδου-εξόδου και ςτάκμευςθσ 
οχθμάτων ςτθν Κεντρικι Αγορά Ακθνϊν

Ξεκινάει θ φάςθ του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου

Γηαγσληζκνί ΣΓΙΤ ζε εμέιημε



θμαντικοί παράγοντεσ - Αποτελζςματα 



Οι κρίςιμοι παράγοντεσ

Νομικι 
αςφάλεια

Πλαίςιο για υγιι 
ανταγωνιςμό

Καινοτόμο μίγμα 
χρθματοδότθςθσ

Επιτάχυνςθ 
χρόνου 
δθμοπράτθςθσ

Η δυναμικι που 
ςθμειϊνεται αναλφεται ςε 
τζςςερισ βαςικοφσ 
παράγοντεσ, με 
κεφαλαιϊδθ, ςε ότι αφορά 
ςτθ διοίκθςθ, τθν 
αποτελεςματικι 
εφαρμογι του κεςμικοφ 
πλαιςίου 



Καινοτόμο μίγμα χρθματοδότθςθσ

θμαντικζσ πρωτοβουλίεσ ζχουν αναλθφκεί με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ των ζργων και ςιμερα πλζον 

δθμιουργοφμε ζνα ευρωπαϊκό πρότυπο 
ςτθ χρθματοδότθςθ ζργων κοινωνικϊν υποδομϊν



Ιδιωτικά

κεφάλαια

Ελλθνικό 
Σραπεηικό

ςφςτθμα

Χρθματοδοτικό

εργαλείο

JESSICA

Πόροι 

ΕΠΑ

Ευρωπαϊκι 

Σράπεηα 
Επενδφςεων

Για πρώτη φορά 

1.ενεργοποιικθκε χρθματοδότθςθ ζργου ΔΙΣ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα 
Επενδφςεων, για πρϊτθ φορά μετά το 2009 

2.ςυμπράττει και το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα
3.αξιοποιοφνται κοινοτικοί πόροι

4.αξιοποιείται το χρθματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Περιςςότερεσ επενδφςεισ με λιγότερουσ δθμόςιουσ πόρουσ

Καινοτόμο μίγμα χρθματοδότθςθσ
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•76 υποψήφιοι έχουμ εκδηλώσει 

εμδιαφέρομ συμολικά

•6 σχήματα συμμετείχαμ σε κάθε 

διαγωμισμό, κατά μέσο όρο

Μέγιρςη ρσμμεςξυή:

9 σπξφήτιξι ρςξμ διαγχμιρμό ςηπ ςηλεμαςικήπ 

ρςιπ αρςικέπ ρσγκξιμχμίεπ ςηπ Αθήμαπ

•40 υποψήφιοι υπέβαλαμ τελικές 

δεσμευτικές τεχμικές και οικομομικές 

προσφορές

•3 σχήματα υποβάλλουμ τελικές 

δεσμευτικές προσφορές, κατά μέσο όρο

Μέγιρςη ρσμμεςξυή ςξμ Αποίλιξ 2014:

5 σπξφήτιξι σπέβαλαμ δερμεσςική ποξρτξοά ρςξμ 

διαγχμιρμό διαυείοιρηπ απξοοιμμάςχμ ςηπ Ηπείοξσ

Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο - Α’ θάζε ησλ 

δηαγσληζκώλ

Υπνβνιή ηειηθώλ δεζκεπηηθώλ 

πξνζθνξώλ - Β’ θάζε ησλ δηαγσληζκώλ

Σο πλαίςιο για υγιι ανταγωνιςμό

Σπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνύο γηα ηα 13 έξγα ΣΓΙΤ γηα ηα νπνία έρνπλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνη



Έμα παράδειγμα: η δημοπράτηση του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτωμ Ηπείρου

δημξποαςήθηκε με ςη διαδικαρία ςξσ αμςαγχμιρςικξύ διαλόγξσ

διήοκηρε ρσμξλικά 17 μήμες

σπξβλήθηκαμ 2 ρειοέπ ποξρτσγώμ ρςξ Σσμβξύλιξ ςηπ Επικοαςείαπ (ΣςΕ)

η διαδικαρία ποξδικαρςικώμ ποξρτσγώμ και αιςήρεχμ αρταλιρςικώμ μέςοχμ ρςξ ΣςΕ 

διήοκηρε ρσμξλικά 5 μήμες

ο καθαρός χρόμος της διαγωμιστικής διαδικασίας ήταμ 12 μήμες

Η εμπειρία που συσσωρεύεται επιτρέπει πλέομ τημ 

επιτάχυμση τωμ διαδικασιώμ

Ταχεία εκδίκαση τωμ προσφυγώμ από το ΣτΕ

Παράγοντεσ επιτυχίασ: Ο χρόνοσ δθμοπράτθςθσ



Νομικι αςφάλεια

Με ςειρά αποφάςεων του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ υπζρ του Δθμοςίου, 
κατόπιν προςφυγϊν από υποψθφίουσ αναδόχουσ αναδεικνφεται θ νομικι 
αςφάλεια που προςφζρει το κεςμικό πλαίςιο Ν.3389/2005 για τθν
υλοποίθςθ ζργων ΔΙΣ

ο Νόμοσ εφαρμόηεται, ο κεςμόσ αξιοποιείται

• Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ.
• Διαδικαςία ζγκριςθσ ζργων – ζλεγχοσ από τθ Διυπουργικι Επιτροπι ΔΙΣ 

(ΔΕΔΙΣ)
• Προδιαγεγραμμζνο ςυμβατικό πλαίςιο και ελάχιςτο περιεχόμενο για κάκε 

ςφμβαςθ ΔΙΣ
• υνεχισ παρακολοφκθςθ από τθν Ειδικι Γραμματεία ΔΙΣ (ΕΓΔΙΣ) 
• Προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό υνζδριο
• Εγκρίςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ (DG Comp)



Σο νομικό πλαίςιο – Ν. 3389/2005

• Ο Ν.3389/2005 αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο κεςμικό και νομικό πλαίςιο υλοποίθςθσ ζργων
ΔΙΣ.

• Πλαίςιο διαφάνειασ και αςφάλειασ για τθν ευρεία αξιοποίθςθ του κεςμοφ.

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

• Ακολουκοφνται διαδικαςίεσ ανάκεςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ.

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

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

• 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), κατόπιν προςφυγϊν από
υποψθφίουσ αναδόχουσ και άλλουσ φορείσ, αναδεικνφεται θ νομικι αςφάλεια που
προςφζρει το κεςμικό πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ ζργων ΔΙΣ.
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Σα οφζλθ για το Δθμόςιο

• Αποπλθρωμι ζργων ςε βάκοσ 
χρόνου

• Εξαςφάλιςθ προκακοριςμζνου 
χρόνου και κόςτουσ υλοποίθςθσ

• φνδεςθ αμοιβισ αναδόχου και 
ποιότθτασ παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν

• Ενιαία ςφμβαςθ μελζτθσ, 
καταςκευισ, λειτουργίασ

• Απελευκζρωςθ δθμόςιων πόρων

• Σιρθςθ χρονοδιαγραμμάτων και 
προκεςμιϊν

• Σεχνικά άρτια ζργα- αποπλθρωμι 
ςτθ βάςθ τθν ποιότθτα του ζργου 
και των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν

• Αποδοτικζσ και ςυμφζρουςεσ 
ςυνζργειεσ 
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Η σύγκριση

Αποδοτικότθτα και εξοικονόμθςθ δθμόςιων πόρων



Ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο ζργο ΔΙΣ

7 πυροςβεςτικοί ςτακμοί ςε όλθ τθν Ελλάδα



Αλεξανδροφπολθ- Βζροια- Λευκάδα-

Γιαννιτςά- Καλάβρυτα- Γαργαλιάνοι - Θεςςαλονίκθ ζχουν παραδοκεί.
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• Σπλνιηθή αμία ζύκβαζεο: 25,9 εθαη. επξώ

• Φξεκαηνδόηεο: ΔΤΔπ – Eurobank

• Υπνγξαθή ζύκβαζεο: Απξίιηνο 2009

Λόγσ θαζπζηεξεκέλεο παξάδνζεο ηνπ 

έξγνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαηέβαιιε 6,2 

εθ. επξώ ιηγόηεξα από ηηο πξνβιεπόκελεο 

πιεξσκέο, παξαιακβάλνληαο πνηνηηθέο 

ππνδνκέο.

7 πυροςβεςτικοί ςτακμοί
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Δμνηθνλνκήζεηο ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ, 

ύςνπο 6,2 εθ επξώ
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Ταπηόηεηα Έξεπλαο

• Δηεμήρζε από ηελ 

Pulce RC 

από ηηο 3 Δεθεκβξίνπ 

2013 έσο ηηο 2 

Ιαλνπαξίνπ 2014.

• Τειεθσληθή έξεπλα κε 

δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιόγην.

• Δείγκα 2.006 ελειίθσλ 

κε δηθαίσκα ςήθνπ.

• Παλειιαδηθή θάιπςε.

• Σηξσκαηνπνηεκέλε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία.

• Σηαηηζηηθό ζθάικα κε 

δηάζηεκα βεβαηόηεηαο 

95%, +/- 2,2%.

Οι δφο ςτουσ 3 ερωτθκζντεσ επιλζγουν τθν υλοποίθςθ μεγάλων ζργων υποδομϊν μζςω 
ΔΙΣ, «…με ιςχυρό ζλεγχο από το δθμόςιο», ενϊ ζνασ ςτουσ 5 προτιμά αυτά να 

υλοποιοφνται ςαν ςυνθκιςμζνα δθμόςια ζργα.

Κοινωνικι αποδοχι



Σι ζχουμε επιτφχει
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 Απξλξγιρμόπ 2014: Τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ που υπογράφηκαμ μετά το 2009. Υπξγοατή 7 

ρσμβάρεχμ ΣΔΙΤ.

 Απξλξγιρμόπ 2014: Η Ελλάδα στημ 3η θέση Ευρωπαϊκά βάρει ανίαπ ρσμβάρεχμ/ΑΕΠ.

 Τα έργα ΣΔΙΤ σχολείωμ, τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ μετά το 2009 με χρηματοδότηση από ΕΤΕπ ρε 

επίπεδξ project finance.

 Γηεζλήο βξάβεπζε ειιεληθώλ έξγσλ ΣΓΙΤ 24 Γεκνζίσλ Σρνιηθώλ Υπνδνκώλ ζηελ Αηηηθή 

αμίαο 110 εθ. €, ζηα θαιύηεξα έξγα ππνδνκώλ παγθνζκίσο από ην πεξηνδηθό WORLD FINANCE.

 1η φορά σε επίπεδο ΕΕ, με έγκριση DG Comp, εμεργοποιήθηκε χρηματοδότηση έργου ΣΔΙΤ 

από ETEπ και χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica.

 Ολοκληρώθηκε ςξ 1ο έργο ΣΔΙΤ - 7 πυροσβεστικοί σταθμοί αμά τημ Ελλάδα. Ότελξπ για ςξ 

δημόριξ 6,2 εκ, λόγχ καθσρςέοηρηπ καςαρκεσήπ, ρε έμα έογξ 26 εκ. Έυξσμ παοαδξθεί έογα 

σφηλήπ πξιόςηςαπ.



Σι ζχουμε επιτφχει
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 Συμολικά 13 έργα με αμαδόχους - εμςόπ ςξσ 2015 θα σπξγοατξύμ ρςαδιακά και ςα σπόλξιπα 5.

 Έμτομος αμταγωμισμός: Σςξσπ 13 διαγχμιρμξύπ είυαμε ρςημ Ά τάρη 76 σχήματα που 

εκδήλωσαμ εμδιαφέρομ και 40 που υπέβαλλαμ τελικές δεσμευτικές προσφορές

 Κοιμωμική αποδοχή: Σε ποόρταςη έοεσμα κξιμήπ γμώμηπ ςξ 64% προτιμά υλοποίηση έργωμ ως 

ΣΔΙΤ έμαμςι 21% χπ δημόριξ έογξ.

 Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο: πεοιρρόςεοεπ από 50 απξτάρειπ ςξσ Σσμβξσλίξσ ςηπ Επικοαςείαπ ρε 

ποξρτσγέπ, εγκοίρειπ ρσμβάρεχμ από Ελεγκςικό Σσμέδοιξ.

 Χοημαςξδόςηρη και από ςξ ελλημικό τραπεζικό σύστημα.

 Μικςό ρυήμα υοημαςξδόςηρηπ ανιξπξιώμςαπ κοιμοτικούς πόρους παοάλληλα με ιδιχςικξύπ. 

Πεοιρρόςεοεπ επεμδύρειπ με λιγόςεοξσπ δημόριξσπ πόοξσπ.


