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1. Γενικό πλαίςιο 

 
Οι ςυμπράξεισ δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα (ΔΙΣ) ρυκμίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτθ ερβία, 
μζςω τθσ κζςπιςθσ του νόμου για τισ εταιρικζσ ςχζςεισ και τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ 
δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα1 (PPP/CL) το 2011. 
Σο 2016, ο νόμοσ τροποποιικθκε δφο φορζσ, ενϊ τα ζργα που ξεκίνθςαν ζκτοτε απαιτοφν 
πρόςκετεσ τροποποιιςεισ ςτο PPP/CL, οι οποίεσ αναμζνεται να εγκρικοφν μζςα ςτο 2021.  
Σο 2012, θ κυβζρνθςθ ςυγκρότθςε τθν Επιτροπι ΔΙΣ για να παρζχει επαγγελματικι 
υποςτιριξθ ςε ΔΙΣ ςτθ ερβία2.  
Η Επιτροπι ΔΙΣ αποτελείται από εννζα μζλθ, ιτοι εκπροςϊπουσ: τθσ Κυβζρνθςθσ, του 
Τπουργείου Οικονομίασ, του Τπουργείου Οικονομικϊν, του Τπουργείου Καταςκευϊν, 
Μεταφορϊν και Τποδομϊν, του Τπουργείου Ορυχείων και Ενζργειασ, του Τπουργείου 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, του Τπουργείου Προςταςίασ του 
Περιβάλλοντοσ, κακϊσ και από εκπρόςωπουσ των αυτόνομων επαρχιϊν και τθσ πόλεωσ του 
Βελιγραδίου. 
Η Επιτροπι αυτι επιβλζπει τα εξισ: 1. ΔΙΣ ι προτάςεισ παραχϊρθςθσ, 2. διαβουλεφςεισ για 
διάφορα κζματα που ςχετίηονται με ΔΙΣ και παραχωριςεισ 3. γνωμοδότθςθ ςχετικά με τθ 
διαδικαςία ζγκριςθσ των ΔΙΣ  4. εφαρμογι βζλτιςτων διεκνϊν πρακτικϊν και 5. ςυμβολι 
ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν, επαγγελματικϊν ενϊςεων και 
οργανιςμϊν που ςυμμετζχουν ςτθν προετοιμαςία και εφαρμογι ΔΙΣ ςτθ ερβία.  
Η Εκνικι υμμαχία για τθν Σοπικι Οικονομικι Ανάπτυξθ3 και θ Μόνιμθ Διάςκεψθ Πόλεων 
και Διμων4 δραςτθριοποιοφνται επίςθσ ςτθν παροχι ςτιριξθσ για ΔΙΣ ςτθ ερβία, κακϊσ 
και για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςχετικά με τα πλεονεκτιματα των ζργων 
ΔΙΣ.  
Από τθ κζςπιςθ του PPP/CL, και ζωσ τα τζλθ 2020 θ Επιτροπι ΔΙΣ είχε εγκρίνει 169 ζργα, εκ 
των οποίων 103 εγκεκριμζνα ζργα ιταν ζργα ΔΙΣ και 66 ιταν ζργα μζςω ςυμβάςεων 
παραχϊρθςθσ.5  
 
Σόςο τα ΔΙΣ όςο και οι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ είναι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που 
καταχωροφνται μζςω του μθτρϊου δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ αντίςτοιχθσ 
ιςτοςελίδασ. 
Επί του παρόντοσ (Ιοφνιοσ 2021), θ αξία των ςυμβάςεων ΔΙΣ και των παραχωριςεων ςτθ 
ερβία υπερβαίνει τα 3 διςεκατομμφρια ευρϊ, ενϊ 10 από αυτά τα ζργα αντιπροςωπεφουν 
περιςςότερο από το 90 τοισ εκατό τθσ αξίασ. Η πλειονότθτα των ζργων αφορά τθν κεντρικι 
Κυβζρνθςθ ι τθν πόλθ του Βελιγραδίου,  με τθν τελευταία να ζχει τον υψθλότερο ςυνολικό 
αρικμό ςυμβάςεων ΔΙΣ και παραχωριςεων.  
Οι περιςςότερεσ προτάςεισ ζργων ΔΙΣ ι παραχϊρθςθσ ζχουν μζχρι ςτιγμισ εκπονθκεί από 
διμουσ, πόλεισ ι από δθμόςιεσ εταιρείεσ υπό τθν κυριότθτα διμων ι πόλεων.  

                                                           
1 The Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 88/2011, 15/2016 and 104/2016. Οι παραχωριςεισ ρυκμίςτθκαν ςτθ 
Σερβία από τθ δεκαετία του 1990 με τον νόμο περί παραχώρθςθσ, ο οποίοσ τροποποιικθκε αρκετζσ φορζσ και τελικά 
ςυμπλθρώκθκε από τον PPPCL το 2011, ο οποίοσ επί του παρόντοσ ρυκμίηει τόςο τισ ΣΔΙΤ όςο και τισ παραχωριςεισ. 
2 Decision on Forming the Commission for Public-Private Partnerships, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 13/12. 
3 http://naled.rs/en/o-nama 
4 http://www.skgo.org/strane/60 
5 http://www.ppp.gov.rs/misljenja-komisije 

http://naled.rs/en/o-nama
http://www.skgo.org/strane/60
http://www.ppp.gov.rs/misljenja-komisije
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Η πλειονότθτα των ΔΙΣ ι παραχωριςεων ςχετίηεται με τθν ανοικοδόμθςθ και τθ ςυντιρθςθ 
του δθμόςιου φωτιςμοφ, των μεταφορϊν, τθν παραγωγι και διανομι κερμότθτασ από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, και τθν επεξεργαςία και διαχείριςθ απορριμμάτων.  
Τπιρξαν πολφ λίγεσ ςυμβάςεισ ΔΙΣ ι παραχωριςεισ ςτον τομζα των δθμόςιων γκαράη, των 
οδικϊν υποδομϊν, των τθλεπικοινωνιϊν και των οπτικϊν ινϊν, κακϊσ και των υποδομϊν 
νεροφ και λυμάτων. 
Κατά μζςο όρο, εξαιρουμζνου του Βελιγραδίου, κατά τθ ςτιγμι τθσ γραφισ, 25 διμοι ι 
πόλεισ ζχουν ςυνάψει τουλάχιςτον μια ΔΙΣ ι ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Οι ΔΙΣ και οι 
παραχωριςεισ ςτο πλαίςιο του PPP/CL αντιπροςωπεφουν τθν πλειονότθτα των βιϊςιμων, 
ςτακερϊν και μακροπρόκεςμων επενδφςεων ςτθ ερβία, προςελκφοντασ παγκόςμιουσ 
θγζτεσ ςτισ αντίςτοιχεσ βιομθχανίεσ τουσ και ςυνεχίηουν να προςελκφουν ξζνεσ επενδφςεισ 
για να βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ και ςτθν εφαρμογι των βζλτιςτων 
πρακτικϊν ςτισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ .  
Παρά το τεράςτιο δυναμικό για ςφνκετα ζργα ΔΙΣ ι παραχϊρθςθσ, ο αρικμόσ των ζργων 
που υλοποιικθκαν βάςει του ΔΙΣ ι του μοντζλου παραχϊρθςθσ ςτθ ερβία εξακολουκεί να 
είναι ςχετικά χαμθλόσ ςε ςφγκριςθ με αυτόν των κορυφαίων οικονομιϊν και γειτονικϊν 
χωρϊν.  
Σα κυβερνθτικά ιδρφματα, οι μθ κυβερνθτικοί φορείσ και οι ενϊςεισ λαμβάνουν διαφορετικά 
μζτρα για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςχετικά με τθ ςθμαςία αυτϊν των ζργων για τθ 
ςυνολικι ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ, ιδίωσ όςον αφορά τα ανταγωνιςτικά 
πλεονεκτιματα των ΔΙΣ ζναντι των παραδοςιακϊν δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 

2. Απολογιςμόσ προηγοφμενου ζτουσ  

Σο 2020 υπιρξε πολφ ιδιαίτερο όςον αφορά τθν ζναρξθ και τθν υλοποίθςθ ζργων ΔΙΣ.  
Η πανδθμία του covid-19 είχε ωσ αποτζλεςμα τθν κιρυξθ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 
ςτα μζςα Μαρτίου 2020.  
Ωσ εκ τοφτου, θ Κυβζρνθςθ ενζκρινε μια ςειρά κανονιςμϊν με ςτόχο τον μετριαςμό των 
επιπτϊςεων του covid-19 που οδιγθςαν ςτον ζλεγχο των τιμϊν βαςικϊν αγακϊν κακϊσ και 
ςτον περιοριςμό τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ προςϊπων εντόσ τθσ χϊρασ.  
χεδόν όλεσ οι βιομθχανίεσ επθρεάςτθκαν αλλά κυρίωσ τα ζργα υποδομϊν, κακϊσ θ μεγάλθ 
πλειονότθτα αυτϊν απαιτοφςε τθν προμικεια και παράδοςθ υλικϊν, πρϊτων υλϊν, 
μθχανθμάτων και ανταλλακτικϊν από τισ ειςαγωγζσ, τα οποία κακυςτζρθςαν.  
Όςον αφορά τα ζργα που ζχουν ιδθ ξεκινιςει, οι επιπτϊςεισ του covid-19 ζκεςαν ηθτιματα 
ανωτζρασ βίασ (force majeure), ανοίγοντασ μια ςυηιτθςθ, μεταξφ άλλων, για τισ ςυνζπειεσ 
των κακυςτεριςεων ςτισ πλθρωμζσ, τισ απαιτιςεισ που απορρζουν από τθν αςφάλιςθ με 
αποτζλεςμα πικανζσ αυξιςεισ δαπανϊν και τροποποιιςεισ ςε υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ 
ΔΙΣ.  
Σα ζργα ΔΙΣ ςτον τομζα των τοπικϊν δραςτθριοτιτων παρουςίαςαν μια ελαφρϊσ 
διαφορετικι τάςθ: ακόμθ και κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ Covid-19, αρκετά κοινοτικά ζργα 
ΔΙΣ ζχουν λάβει ζγκριςθ από τθν Επιτροπι ΔΙΣ, ενϊ αυτά που εγκρίκθκαν πριν από τθν 
κρίςθ ζδειξαν μικρζσ αλλά όχι ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν εφαρμογι.  
Σο ενδιαφζρον για τθν ζναρξθ και τθν υλοποίθςθ ζργων ΔΙΣ όςον αφορά τθν καταςκευι 
δθμόςιων γκαράη, τθν ανοικοδόμθςθ ςχολείων και εγκαταςτάςεων κοινωνικισ μζριμνασ και 
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τθν ανοικοδόμθςθ και εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων που ςυμβάλλουν ςτθν ενεργειακι 
απόδοςθ ςυνεχίςτθκε το 2020. 
 
 

3. Είδη ςυμπράξεων δημόςιου-ιδιωτικοφ τομζα 
 
φμφωνα με το PPP/CL, οι ΔΙΣ διακρίνονται ςε δφο βαςικζσ υποκατθγορίεσ: ΔΙΣ 
ςυμβατικοφ τφπου και ΔΙΣ κεςμοκετθμζνου τφπου. Ανάλογα με το αντικείμενο του ζργου 
και τισ ςχετικζσ βιομθχανίεσ, μια ΔΙΣ μπορεί ι όχι να περιλαμβάνει ςτοιχεία παραχϊρθςθσ. 
 
Μια ΔΙΣ ςυμβατικοφ τφπου περιλαμβάνει όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 
μερϊν που ρυκμίηονται αποκλειςτικά από μια δθμόςια ςφμβαςθ, το δεςμευτικό 
περιεχόμενο τθσ οποίασ ορίηεται από το PPP/CL. Μια δθμόςια ςφμβαςθ ΔΙΣ που ζχει τα 
ςτοιχεία ενόσ ζργου παραχϊρθςθσ κα μποροφςε, επιπλζον, να ρυκμίηει και άλλα κζματα που 
ςχετίηονται με τον αντίςτοιχο κλάδο ςτον οποίο υλοποιείται το ζργο.  
 
Μια ΔΙΣ κεςμοκετθμζνου τφπου βαςίηεται ςτθ ςχζςθ μεταξφ του δθμόςιου και του 
ιδιωτικοφ εταίρου, που είναι οι μζτοχοι μιασ κοινοπραξίασ (joint venture ι ΡΡΡ associative). Η 
ςφμπραξθ αυτι δθμιουργείται είτε με τθν από κοινοφ εγγραφι χρθματικϊν ι μθ ειςφορϊν, 
είτε μζςω απλισ αφξθςθσ κεφαλαίου του φορζα από ιδιϊτεσ. 
 
τισ ΔΙΣ κεςμοκετθμζνου τφπου, κατά τθν επιλογι ενόσ ιδιωτικοφ εταίρου, δθμόςιοι και 
ιδιωτικοί εταίροι ςυνάπτουν τθ δθμόςια ςφμβαςθ (με ι χωρίσ τα ςτοιχεία τθσ παραχϊρθςθσ) 
και τθ ςυμφωνία για τθν ίδρυςθ μιασ κοινοπραξίασ (θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για τθν 
υλοποίθςθ του αντίςτοιχου ζργου). τον ιδιωτικό ςυνεργάτθ εκχωρείται ςυμβατικά το 
δικαίωμα να χρθςιμοποιεί τα περιουςιακά ςτοιχεία του δθμόςιου για μια ςυμφωνθμζνθ 
περίοδο. Η ςφμβαςθ περιλαμβάνει πάντα τθν καταβολι τζλουσ παραχϊρθςθσ, θ οποία 
ςυνικωσ καταβάλλεται από τον ιδιωτικό εταίρο ςτον δθμόςιο εταίρο. 
 
Σο PPP/CL αναγνωρίηει παραχωριςεισ τόςο για δθμόςια ζργα όςο και για δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ. Οι παραχωριςεισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για: 1. τθν εξερεφνθςθ και 
εκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων και επιχειριςεων ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ, κακϊσ και 
για τθ χριςθ άλλων προςτατευόμενων φυςικϊν πόρων ·2. ενεργειακά ζργα 3. ζργα 
υποδομισ (π.χ. λιμάνια, δθμόςιοι δρόμοι, δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, αεροδρόμια και 
ςιδθρόδρομοι) και 4. αναπτυξιακά ζργα ςτουσ τομείσ του ακλθτιςμοφ και τθσ εκπαίδευςθσ, 
του πολιτιςμοφ, τθσ υγείασ και του τουριςμοφ. 
  
  
 

4. Οι αρμόδιεσ αρχζσ 

φμφωνα με το PPP/CL, οι φορείσ του Δθμοςίου δφνανται να εκκινοφν τθ διαδικαςία 
υλοποίθςθσ ζργων ΔΙΣ ανεξαρτιτωσ των αρμοδιοτιτων τουσ. τουσ φορείσ του Δθμοςίου 
περιλαμβάνονται εκτόσ από τθ Γενικι Κυβζρνθςθ, οι οργανιςμοί, τα ιδρφματα, κάκε νομικό 
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πρόςωπο που ανικει ςτο κράτοσ χρθματοδοτοφμενο άμεςα ι ζμμεςα από τον κρατικό 
προχπολογιςμό, ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και οι δθμόςιεσ εταιρείεσ.  
Δθμόςιεσ εταιρείεσ αποτελοφν τα νομικά εκείνα πρόςωπα τα οποία αποτελοφν το επίςθμο 
κρατικό εταιρικό όχθμα για τθν επιδίωξθ ςκοπϊν γενικοφ ςυμφζροντοσ. Μια εταιρεία 
τεκμαίρεται δθμόςια όταν, εκτόσ του ανωτζρω, πλθροφται τουλάχιςτον μία από τισ 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
 
 Σουλάχιςτον το 50% των μελϊν του Διοικθτικοφ τθσ Οργάνου να είναι εκπρόςωποι 
του Δθμοςίου.  
 Πάνω από το 50% των δικαιωμάτων ψιφου να ανικουν ςτουσ εκπροςϊπουσ του 
Δθμοςίου. 
 Σο Δθμόςιο να αςκεί διοικθτικι εποπτεία ςτισ εταιρικζσ δραςτθριότθτζσ τθσ. 
 Σο Δθμόςιο να κατζχει πάνω από το 50% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ι 
περιςςότερο από το 50% του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ επιχορθγείται από κρατικοφσ 
πόρουσ. 
 
φμφωνα με το PPP/CL, εκχωρθτισ δφναται να είναι:  
1. Η Γενικι Κυβζρνθςθ 
2. Η αυτόνομθ επαρχία 
3. Οι φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
4. Οι δθμόςιεσ εταιρείεσ 
5. Σα νομικά πρόςωπα ειδικοφ ςκοποφ που ζχουν ςυςτακεί με νόμο για τθν ανάκεςθ τθσ 
παραχϊρθςθσ. 
 
Η πρόταςθ ζργου ΔΙΣ υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι ΔΙΣ για αξιολόγθςθ και γνωμοδότθςθ 
ςχετικά με το εάν το αντίςτοιχο ζργο κα μποροφςε να υλοποιθκεί με τθ μορφι ΔΙΣ.  
 
Εάν το ςχζδιο ΔΙΣ προτείνεται από τθ Γενικι Κυβζρνθςθ τθσ ερβίασ ι άλλο δθμόςιο φορζα 
και θ εκτιμϊμενθ αξία του ζργου υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ, θ Επιτροπι ΔΙΣ ηθτά 
υποχρεωτικά τθ γνϊμθ του Τπουργείου Οικονομικϊν. Σο Τπουργείο Οικονομικϊν, θ αρμόδια 
αρχι τθσ αυτόνομθσ επαρχίασ ι ο φορζασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ εκτελεί τθν εποπτεία τθσ 
εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι προαναφερκείςεσ αρχζσ ζχουν επίςθσ το δικαίωμα 
να ξεκινιςουν και ζλεγχο μζςω των αντίςτοιχων επικεωριςεων και τθσ αρμόδιασ 
φορολογικισ αρχισ. 
 
 
 
 

5. Γενικζσ απαιτήςεισ για ςυμβάςεισ ΔΙΣ  

Οι ςυμβάςεισ ΔΙΣ εκτελοφνται για περίοδο μεταξφ πζντε (5) και πενιντα (50) ετϊν. Εάν το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά παραχϊρθςθ, ο όροσ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ ΔΙΣ 
κακορίηεται εντόσ του παραπάνω χρονικοφ πλαιςίου, εκτόσ εάν ορίηεται με ειδικό νόμο άλλθ 
χρονικι διάρκεια. 
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Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ΔΙΣ δεν πρζπει να εμποδίηει τον ανταγωνιςμό περιςςότερο από ό, 
τι είναι απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απόςβεςθσ τθσ επζνδυςθσ των ιδιωτικϊν 
εταίρων και τθν εφλογθ απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ. Εάν απαιτείται πρόςκετοσ χρόνοσ μετά τθν 
πάροδο τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ΔΙΣ, μπορεί να ςυναφκεί νζα ςφμβαςθ ΔΙΣ με τθν 
εκλογι ιδιωτικϊν εταίρων με τον τρόπο και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηει ο 
εφαρμοςτζοσ νόμοσ.  
 
Σο PPP/CL δεν αναγνωρίηει κατϊτατα όρια αξίασ για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν και ζργων που 
ςυνάπτονται μζςω ΔΙΣ. Η αξία των ΔΙΣ κυμαίνεται ςυνικωσ μεταξφ δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρϊ ζωσ αρκετϊν εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρϊ. Σα πιο ςθμαντικά 
κριτιρια για τθν ζγκριςθ ενόσ ζργου ΔΙΣ από τθν Επιτροπι ΔΙΣ δεν είναι θ αξία του 
προτεινόμενου ζργου, αλλά κυρίωσ και ενδεικτικά:  
1. Η δθμόςια απαίτθςθ για τθ λειτουργία ι τισ υπθρεςίεσ 
2. Η επάρκεια (πόροι και ικανότθτεσ) του δθμόςιου εταίρου για τθν ανεξάρτθτθ/αυτόνομθ 
υλοποίθςθ του αντίςτοιχου ζργου.  
3. Η αποδοτικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. 
4. Σα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ υλοποίθςθσ για τθν 
αγορά. 
5. υγκριτικι ανάλυςθ υλοποίθςθσ αυτοφ από το Δθμόςιο. 
6. Ανάλυςθ επενδφςεων (δθλ. χρθματοοικονομικι και οικονομικι ροι).  
7. Ανάλυςθ τθσ βιωςιμότθτασ του προτεινόμενου ζργου.  
8. Ανάλυςθ κινδφνου και κατανομισ κινδφνων.  
 
Η αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ ζργου διεξάγεται από τθν Επιτροπι ΔΙΣ, θ οποία, με βάςθ τα 
παραπάνω, εκδίδει γνϊμθ ςχετικά με το εάν θ πρόταςθ ζργου κα μποροφςε να υλοποιθκεί 
μζςω δομισ ΔΙΣ, κακϊσ και ποιο μοντζλο κα ιταν το πιο κατάλλθλο.  
 

6. Διαδικαςία υποβολήσ προςφορών και ανάθεςησ  

Σο PPP/CL κακορίηει τισ αρχζσ για τισ ΔΙΣ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν αρχι τθσ ίςθσ και 
δίκαιθσ μεταχείριςθσ τθσ ςυμμετοχισ όλων των μερϊν ςτθ διαδικαςία επιλογισ του 
ιδιωτικοφ εταίρου, απαγορεφοντασ κάκε μορφι διάκριςθσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ ι 
ανάκεςθσ.  
 
Αυτι θ αρχι υποχρεϊνει επίςθσ το Δθμόςιο να διαςφαλίςει ότι ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ 
παρζχονται πλιρεισ και ακριβείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, κακϊσ 
και πρότυπα και κριτιρια επιλογισ. Σοφτο ςθμαίνει ότι κανζνασ υποψιφιοσ δεν ευνοείται ι 
ζχει πλεονζκτθμα ζναντι άλλου υποψθφίου όςον αφορά το χρόνο, τθν πλθροφόρθςθ ι τθν 
πρόςβαςθ ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου που ανακζτουν τθ δθμόςια ςφμβαςθ. 
 
Οι διαδικαςίεσ επιλογισ και ανάκεςθσ πρζπει να βαςίηονται ςε αντικειμενικά και δθμοςίωσ 
ανακοινωμζνα κριτιρια που είναι γνωςτά εκ των προτζρων και οι λόγοι και τα 
πλεονεκτιματα για τθ λιψθ απόφαςθσ πρζπει να παρζχονται ςε κάκε υποψιφιο που 
ςυμμετείχε.  
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φμφωνα με το PPP/CL, θ επιλογι του ιδιϊτθ πραγματοποιείται είτε μζςω τθσ διαδικαςίασ 
που προβλζπεται για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, όπωσ περιγράφεται ςτον το νόμο περί 
δθμοςίων ςυμβάςεων (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ ερβίασ, αρικ. 91/2019) 
(PPL), είτε μζςω τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ παραχωριςεων ρυκμίηεται από το PPP/CL. 
Εάν το πρόκειται για ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ πρζπει να 
περιλαμβάνουν απαραιτιτωσ:  
1. Σθ μορφι, το περιεχόμενο και τουσ όρουσ προςφοράσ.  
2. Σθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ παραχϊρθςθσ. 
3. χζδιο ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ ι τα κφρια ςτοιχεία αυτισ. 
4. Σισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ που υποψιφιοι πρζπει να πλθροφν και να αποδεικνφουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
 
Η τεκμθρίωςθ του διαγωνιςμοφ πρζπει να προετοιμάηεται κατά τρόπο που να επιτρζπει τθν 
με διαφανι τρόπο αξιολογικι ςφγκριςθ των λθφκζντων προςφορϊν για τθν ανάκεςθ 
παραχϊρθςθσ. 

 

7. Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ  

 
Η διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ξεκινά με δθμόςια ανακοίνωςθ ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ ερβίασ6, ςτον ιςτότοπο τθσ δθμόςιασ αρχισ και 
ςτθν Πφλθ Δθμόςιων υμβάςεων7.  
Η δθμόςια πρόςκλθςθ ανακοινϊνεται, όταν είναι απαραίτθτο, ςτον ιςτότοπο τθσ Tenders 
Electronic Daily8 (διαδικτυακι ζκδοςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ).  
Αυτι είναι μια υποχρεωτικι απαίτθςθ, βάςει του PPP/CL, όταν θ αξία του ζργου PPP 
υπερβαίνει τα 5 εκατομμφρια ευρώ.  
Οι διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι οι εξισ:  

1. «ανοικτι» διαδικαςία, ςτθν οποία όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ μποροφν να 
υποβάλουν προςφορά  
2. «κλειςτι» διαδικαςία  
3. ανταγωνιςτικι διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ  
4. ανταγωνιςτικόσ διάλογοσ  
5. διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με δθμόςια ανακοίνωςθ πρόςκλθςθσ  
6. μια εταιρικι ςχζςθ για τθν καινοτομία · και  
7. διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ τθν ανακοίνωςθ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ.  
 

Η πιο κοινι για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων ΔΙΣ είναι θ «κλειςτι» διαδικαςία. Ωςτόςο, ςε πολφ 
περίπλοκα ζργα ςτα οποία δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν ανοικτζσ ι περιοριςτικζσ 

                                                           
6
 www.pravno-informacioni-sistem.rs  

7
 www.obnova.gov.rs  

8 https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/
http://www.obnova.gov.rs/
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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διαδικαςίεσ, ο δθμόςιοσ εταίροσ διεξάγει ανταγωνιςτικό διάλογο ζωσ ότου εξευρεκεί θ λφςθ 
(ι οι λφςεισ) για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ζργου ΔΙΣ.  
Ο ανταγωνιςτικόσ διάλογοσ ζχει εφαρμοςτεί πρόςφατα ςε διάφορα ζργα ΔΙΣ ςτθ ερβία, 
λόγω τθσ πολυπλοκότθτάσ τουσ και τθσ ανάγκθσ κακοριςμοφ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ λφςθσ. 
τθν περίπτωςθ παραχϊρθςθσ, πριν από τθν προετοιμαςία τθσ πρόταςθσ παραχϊρθςθσ, θ 
δθμόςια αρχι διορίηει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ τθσ 
παραχϊρθςθσ, προετοιμάηει τθ μελζτθ ςκοπιμότθτασ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ πριν από τθν ανάκεςθ τθσ πρόταςθσ.  
Με βάςθ τισ χρθματοοικονομικζσ, κοινωνικζσ και άλλεσ παραμζτρουσ, κακϊσ και τθ μελζτθ 
εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, θ αρμόδια δθμόςια αρχι υποβάλλει τθν πρόταςθ 
πράξθσ παραχϊρθςθσ ςτισ προαναφερόμενεσ αρχζσ ςε εκνικό, περιφερειακό ι τοπικό 
επίπεδο.  
Μετά τθν ζγκριςθ τθσ παραχϊρθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, θ παραχϊρθςθ πρζπει να λάβει 
τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ ΔΙΣ και, ςτθ ςυνζχεια, του Τπουργείου Οικονομικϊν.  
Η απονομι ΔΙΣ με ςτοιχεία παραχϊρθςθσ ξεκινά με τθν ανακοίνωςθ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ, 
θ οποία πρζπει να περιζχει:  
1. δεδομζνα ςχετικά με τον εκχωρθτι παραχϊρθςθσ · 
2. το αντικείμενο και τθ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ ·  
3. τθν προκεςμία για τθν υποβολι προςφορϊν ·  
4. τεχνικοφσ, οικονομικοφσ και άλλουσ όρουσ που πρζπει να πλθροφν οι υποψιφιοι (και 
ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία) ·  
5. κριτιρια για τθν επιλογι τθσ καλφτερθσ προςφοράσ ·  
6. τθν θμερομθνία υποβολισ πλθροφοριϊν ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ ·  
7. τθν αρμόδια αρχι για τισ αιτιςεισ προςταςίασ των δικαιωμάτων · και  
8. άλλα ςχετικά δεδομζνα.  
Η δθμόςια πρόςκλθςθ κα πρζπει να αναφζρει εάν θ διαδικαςία επιλογισ του καλφτερου 
πλειοδότθ γίνεται με ι χωρίσ προεπιλογι.  
Εάν θ εκτιμϊμενθ αξία παραχϊρθςθσ υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ, θ δθμόςια αρχι 
μπορεί να αποφαςίςει ότι θ παραχϊρθςθ ανατίκεται ςε φάςεισ, εάν αυτό προβλζπεται ςτθν 
παραχϊρθςθ. 
 
 

8. Αιτήςεισ για προτάςεισ και ανεπιθφμητεσ προτάςεισ  

 
Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και οι προςφορζσ υποβάλλονται εντόσ των προκεςμιϊν που 
ορίηει θ δθμόςια αρχι, ζχοντασ υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και τον 
χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία μιασ προςφοράσ.   
Εάν θ διαδικαςία επιλογισ ενόσ ιδιωτικοφ εταίρου διεξάγεται ςφμφωνα με το PPP/CL, οι 
ακόλουκεσ προκεςμίεσ κεωροφνται εφλογεσ: 

- ςε ανοικτι διαδικαςία, θ ςυντομότερθ προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν είναι 
52 θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ.  
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- ςε μια κλειςτι διαδικαςία, μετά από διαπραγμάτευςθ με τθν ανακοίνωςθ τθσ δθμόςιασ 
πρόςκλθςθσ και τον ανταγωνιςτικό διάλογο που διεξιγαγε ο δθμόςιοσ εταίροσ: θ 
ςυντομότερθ προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν ι τθν παραλαβι εκδθλϊςεων 
ενδιαφζροντοσ ι προςόντων, είναι 37 θμζρεσ από τθν αποςτολι τθσ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ. 
- Η προκεςμία υποβολισ προςφορϊν για ΔΙΣ με ςτοιχεία παραχϊρθςθσ είναι τουλάχιςτον 
60 θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ τθσ ερβίασ.  
 
Σο PPP/CL αναγνωρίηει τθν ζννοια τθσ ανεπικφμθτθσ πρόταςθσ. Η δθμόςια αρχι μπορεί να 
εξετάςει και να αποδεχτεί τθν ανεπικφμθτθ πρόταςθ ενόσ ιδιωτικοφ εταίρου εάν θ 
ανεπικφμθτθ πρόταςθ δεν ςχετίηεται με το ζργο για το οποίο ζχει ιδθ ξεκινιςει ι 
ανακοινωκεί θ διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι πρόςκλθςθσ. Μετά τθν υποβολι 
μιασ ανεπικφμθτθσ πρόταςθσ, ο ιδιωτικόσ εταίροσ κα ενθμερϊςει τθ δθμόςια αρχι ςχετικά 
με τθν αξία τθσ προετοιμαςμζνθσ τεκμθρίωςθσ, θ αξία τθσ οποίασ θ δθμόςια αρχι 
επιςτρζφει ςτον ιδιωτικό εταίρο ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςε ιδιωτικό 
εταίρο που δεν είναι αυτόσ που υπζβαλε μια ανεπικφμθτθ πρόταςθ. Εντόσ 90 θμερϊν από 
τθν θμερομθνία παραλαβισ μιασ ανεπικφμθτθσ πρόταςθσ, θ δθμόςια αρχι κακορίηει εάν το 
ζργο εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον. Η δθμόςια αρχι ζχει το δικαίωμα να ςυηθτά όλεσ τισ 
πτυχζσ του προτεινόμενου ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αιτιολόγθςθσ του κόςτουσ και 
του κόςτουσ τθσ προετοιμαςίασ του ζργου. Εάν θ δθμόςια αρχι αποφαςίςει ότι θ 
ανεπικφμθτθ πρόταςθ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον και αποφαςίςει να ξεκινιςει τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ΔΙΣ, θ δθμόςια αρχι είναι υποχρεωμζνθ να κινιςει είτε 
τθ διαδικαςία δθμοςίων ςυμβάςεων είτε τθν ανάκεςθ παραχϊρθςθσ, όπωσ περιγράφεται 
παραπάνω. Εάν θ διαδικαςία ξεκινά με βάςθ μια ανεπικφμθτθ πρόταςθ, αυτό πρζπει να 
αναφζρεται ςτθ δθμόςια πρόςκλθςθ. Ζνασ ιδιωτικόσ εταίροσ που ζχει υποβάλει μια 
ανεπικφμθτθ πρόταςθ δικαιοφται να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ εάν θ ςυμμετοχι τθσ δεν εμποδίηει τον ανταγωνιςμό. Εάν αυτόσ ζχει 
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ πλειοδότεσ, θ δθμόςια αρχι πρζπει 
να παρζχει ςε όλουσ τουσ άλλουσ πλειοδότεσ πλθροφορίεσ που κα μποροφςαν να 
ιςορροπιςουν τον ανταγωνιςμό. Εάν το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα του ιδιωτικοφ εταίρου 
που ζχει υποβάλει μια ανεπικφμθτθ πρόταςθ δεν μπορεί να εξουδετερωκεί, ο δθμόςιοσ 
εταίροσ πρζπει να αποκλείςει αυτόν τον ιδιωτικό από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ. 

 

9. Αξιολόγηςη, Κατακφρωςη και Τπογραφή 

 
Ο ανάδοχοσ επιλζγεται ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ, που κακορίηονται εκ των 
προτζρων ςτθν Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν και προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και 
ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αμερολθψίασ και τουσ κανόνεσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.  
 
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με ςκοπό τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ ι τθσ χαμθλότερθσ προςφερόμενθσ τιμισ.  
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τα κριτιρια επιλογισ περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

1.  Προςφερόμενθ τιμι.  
 H κακαρι αξία που ςχετίηεται με το ςυνολικό κόςτοσ κατά τον ςυμφωνθκζντα όρο  χωρίσ 
φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ_VAT). 
2.  Προςφερόμενεσ εκπτϊςεισ. 
3.  Προκεςμίεσ για τθν παροχι αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ι λειτουργιϊν. 
4.  Ζξοδα. 
5.  Αποδοτικότθτα κόςτουσ.  
6.  Ποιότθτα. 
7.  Σεχνικά και τεχνολογικά πλεονεκτιματα. 
8.  Περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα. 
9.  Ενεργειακι απόδοςθ. 
10.  Σεχνικι υποςτιριξθ. 
11.  Περίοδοσ εγγφθςθσ και είδοσ εγγυιςεων. 
12.  Όροι ςυντιρθςθσ. 
13. Αρικμόσ και ποιότθτα του απαςχολοφμενου προςωπικοφ. 
14.  Λειτουργικά χαρακτθριςτικά. 
15.  Κοινωνικά κριτιρια. 

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και πριν από τθ ςφναψθ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, ο δθμόςιοσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλει το τελικό ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ τθσ για τθν ζγκριςι τουσ. Η αρμόδια αρχι ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ του 
τελικοφ ςχεδίου τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με τον PPP/CL και τα ζγγραφα διαγωνιςμοφ και 
δίνει τθν ζγκριςι τθσ εντόσ 30 θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ.  
 
Η δθμόςια ςφμβαςθ μπορεί να υπογραφεί και να εκτελεςτεί μόνο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
παραπάνω διαδικαςίασ. Η εν λόγω διαδικαςία τθρείται επίςθσ και ςτθν περίπτωςθ 
τροποποίθςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ πριν τθ λιξθ του ςυμβατικοφ τθσ χρόνου.  
 
Ο δθμόςιοσ φορζασ υποχρεοφται να αναλάβει από τον επιλεγμζνο ιδιωτικό εταίρο, κατά τθν 
θμερομθνία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ για τθν 
πλθρωμι τελϊν παραχϊρθςθσ ι οποιωνδιποτε άλλων προβλεπόμενων τελϊν, κακϊσ και 
τίτλουσ για τθν αποηθμίωςθ πικανισ ηθμίασ ςφμφωνα με τθν εκτιμϊμενθ αξία που απορρζει 
από τα δικαιϊματα που παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (π.χ. δθλϊςεισ 
ενεχφρου, εγγυιςεισ και γραμμάτια). 
 

10. Σρόποι Πληρωμήσ 

 
Ανάλογα με το αντικείμενο του ζργου ΔΙΣ και ειδικότερα με τθ ηιτθςθ για τα αντίςτοιχα 
ζργα ι υπθρεςίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, οι πλθρωμζσ κα μποροφςαν να:  
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1. Γίνονται ςτθν εταιρεία ζργου ι ςτον φορζα ειδικοφ ςκοποφ (SPV)9 από τουσ τελικοφσ χριςτεσ 
των ζργων ι υπθρεςιϊν που υπόκεινται ςτο ζργο ΔΙΣ, χωρίσ ςυμμετοχι του δθμοςίου 
φορζα(ςυνικωσ ςυμφωνείται όταν θ εταιρεία ζργου ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τουσ 
τελικοφσ χριςτεσ). 
 

2. Γίνονται ςτθν εταιρεία ζργου από τον δθμόςιο φορζα. τθν περίπτωςθ αυτι, ο δθμόςιοσ ο 
φορζασ αποτελεί τον κφριο πελάτθ τθσ εταιρείασ ζργου. 

 

3. Γίνονται ςτθν εταιρεία ζργου από τουσ τελικοφσ χριςτεσ των ζργων ι των υπθρεςιϊν ςε 
ςυνδυαςμό με τισ αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ που πραγματοποιοφνται από τον δθμόςιο εταίρο 
(ςυνικωσ ςυμφωνείται ςε ζργα ΔΙΣ όπου θ ηιτθςθ δεν είναι υψθλι, και είναι ςθμαντικό να 
διαςφαλιςτεί θ αποπλθρωμι των χρεϊν και θ εφλογθ απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ από τον 
ιδιϊτθ).  

 

11. Κρατικζσ εγγυήςεισ 

 
Η Κυβζρνθςθ λόγω των αυςτθρϊν απαιτιςεων του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου και του 
κρατικοφ προχπολογιςμοφ δεν ζχει εκδϊςει ςτο παρελκόν καμία κρατικι εγγφθςθ για ζργα 
ΔΙΣ. Αυτόσ ιταν ζνασ από τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τζτοια ζργα ΔΙΣ απζτυχαν ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ. Η ερβία δεν ιταν πρόκυμθ να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ των 
προςφερόντων για κρατικζσ εγγυιςεισ.  
 
Από τθν άλλθ πλευρά, οριςμζνα ζργα ΔΙΣ προζβλεπαν άλλουσ μθχανιςμοφσ εξαςφάλιςθσ, 
όπωσ πλθρωμι διακεςιμότθτασ ι λογαριαςμόσ μεςεγγφθςθσ, ςτον οποίο κατατίκενται 
κεφάλαια για τον αντίςτοιχο ςκοπό και δικαιοφχο τουσ τον ιδιϊτθ, τα οποία χρθςιμεφουν ωσ 
αςφάλεια πλθρωμϊν ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Εξαρτάται από τθν προςζγγιςθ 
και τον μθχανιςμό παροχισ αςφάλειασ  
 
Ο δθμόςιοσ φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να αποηθμιϊςει τον ιδιϊτθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ που προβλζπουν αποηθμίωςθ ι εάν προκφψει πρόωρθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
υπαιτιότθτα του δθμοςίου φορζα.  

12. Καταμεριςμόσ κινδφνου 

 
Η κατανομι των κινδφνων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν εταίρων αντιπροςωπεφει τον 
ακρογωνιαίο λίκο κάκε δθμόςιασ ςφμβαςθσ και προσ τοφτο αποτελεί αντικείμενο ςκλθρϊν 
διαπραγματεφςεων. 
 
τθν πράξθ, κάκε μζροσ επικυμεί να μεταβιβάςει όςο το δυνατόν μεγαλφτερο κίνδυνο ςτο 
άλλο μζροσ, πιςτεφοντασ ότι ζνα καλό ςυμβόλαιο για αυτοφσ είναι ζνα με περιοριςμζνουσ 

                                                           
9
 Φορζασ Ειδικοφ Σκοποφ (Special Purpose Vehicle - SPV, ι Special Purpose Entity - SPE), είναι μια εταιρεία που ιδρφεται 

ειδικά, με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνων και βραχυπρόκεςμων ςτόχων. 
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κινδφνουσ. Ωςτόςο, μια καλι κατανομι κινδφνων είναι εκείνθ όπου κάκε μζροσ 
αντιμετωπίηει τουσ κινδφνουσ που κα μποροφςε να χειριςτεί καλφτερα.  
 
Οι κίνδυνοι ςτθν εγχϊρια πρακτικι μπορεί είτε να προκφψουν πριν από το 
χρθματοοικονομικό τερματιςμό του ζργου ΔΙΣ είτε μετά το χρθματοοικονομικό τερματιςμό 
και μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  
 
Οι κίνδυνοι ςτο ςτάδιο πριν από το χρθματοοικονομικό «κλείςιμο» μοιράηονται ςυνικωσ 
μεταξφ του δθμόςιου εταίρου (ςυνικωσ υπεφκυνοσ για τθ μεταφορά των δθμόςιων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν εταιρεία ζργου ςε καλι κατάςταςθ και εγγεγραμμζνα ςωςτά 
ςτα ςχετικά κτθματολόγια) και του ιδιωτικοφ εταίρου (ςυνικωσ υπεφκυνοσ για τθ λιψθ των 
απαραίτθτων αδειϊν, ςυγκατάκεςθσ ι κανονιςτικϊν εγκρίςεων).  
 
Μετά το χρθματοοικονομικό «κλείςιμο», το μεγαλφτερο βάροσ των κινδφνων μεταβιβάηεται 
ςτθν εταιρεία ζργου. Σο επόμενο ςτάδιο περιλαμβάνει ςυνικωσ το ςχεδιαςμό, τθν 
καταςκευι ι τθν ανακαταςκευι. Οι κίνδυνοι που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό και τθ λιψθ 
των απαραίτθτων αδειϊν, ςυγκατάκεςθσ ι κανονιςτικϊν εγκρίςεων που απαιτοφνται ςε 
αυτό το ςτάδιο, κακϊσ και των καταςκευαςτικϊν κινδφνων, βαρφνουν τθν εταιρεία ζργου ι 
το SPV. Ωςτόςο, ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του ζργου ΔΙΣ και τα χαρακτθριςτικά τθσ 
περιοχισ ςτθν οποία πρόκειται να υλοποιθκεί το ζργο (δθλ. ιςτορικζσ, περιβαλλοντικζσ 
ευκφνεσ και πικανότθτα αρχαιολογικϊν ευρθμάτων), οι κίνδυνοι κα μποροφςαν να 
μοιραςτοφν ζτςι ϊςτε ο δθμόςιοσ εταίροσ να αναλάβει τον κίνδυνο για περιοριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα, και μετά το πζρασ του οποίου να μεταβιβαςτεί ςτθν εταιρεία ζργου ι ςτο SPV. Οι 
πιο ςυνθκιςμζνοι κίνδυνοι για τον ιδιωτικό εταίρο (χρθματοοικονομικζσ ςυμβάςεισ, ζλεγχοσ 
του κόςτουσ των υπεργολάβων και κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν κάλυψθ των προκεςμιϊν 
καταςκευισ) βαρφνουν τθν εταιρεία ζργου. Ο κίνδυνοσ αλλαγισ νόμου ι ανωτζρασ βίασ 
αντιμετωπίηεται ςυνικωσ ωσ κοινόσ κίνδυνοσ, με ιδιαιτερότθτεσ ανάλογα με το αντικείμενο 
κάκε δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  
 
 

13. Σροποποίηςησ τησ φμβαςησ 

Η δθμόςια ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν αιτιματοσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ 
εταίρου, των δανειςτϊν ι άλλου χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Οι τροποποιιςεισ δεν 
μποροφν να επθρεάςουν τα ακόλουκα ςτοιχεία τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, τα οποία και 
παραμζνουν αμετάβλθτα:  

1. το αντικείμενο τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
2. θ διάρκεια τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και  
3. το ποςό που προςφζρεται για το τζλοσ παραχϊρθςθσ (ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων με ςτοιχεία παραχϊρθςθσ).  

Εάν οι τροποποιιςεισ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ πραγματοποιοφνται κατόπιν αιτιματοσ των 
δανειςτϊν, εκτόσ από τουσ παραπάνω περιοριςμοφσ, αυτζσ οι τροποποιιςεισ δεν μποροφν 
να κζςουν ςε κίνδυνο τθν ιςορροπία τθσ κατανομισ κινδφνων εισ βάροσ του δθμόςιου 



 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποκζςεων Βελιγραδίου 

13 
 

εταίρου. Σο αίτθμα των δανειςτϊν πρζπει να είναι οικονομικά δικαιολογθμζνο, νομικά 
τεκμθριωμζνο και αποδεκτό από τον δθμόςιο εταίρο. τθν περίπτωςθ τροποποιιςεων 
κατόπιν αιτιματοσ, πρζπει να λθφκεί θ γνϊμθ του Τπουργείου Οικονομικϊν για όλα τα ζργα 
ςτα οποία απαιτείται, κατά τθν προετοιμαςία του ζργου ΔΙΣ και τθν ανάκεςθ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ. Όλεσ οι τροποποιιςεισ απαιτοφν τθν ίδια διαδικαςία που εφαρμόηεται και για τθ 
ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, όπωσ θ ςυγκατάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν του δθμόςιου 
εταίρου.  
 
τθν περίπτωςθ παραχωριςεων, ο παραχωρθτισ μπορεί, χωρίσ τθ διεξαγωγι νζασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ, να ανακζςει ςτον παραχωρθςιοφχο τισ πρόςκετεσ 
εκείνεσ εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ λόγω τθσ εμφάνιςθσ απρόβλεπτων περιςτάςεων, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηονται ςτο PPL. ε περίπτωςθ 
αλλαγισ του νόμου μετά τθ ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που επθρεάηει αρνθτικά το 
ζργο, θ δθμόςια ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί χωρίσ τθν εφαρμογι των 
προαναφερκζντων περιοριςμϊν για τθν επαναφορά του ιδιωτικοφ ι δθμόςιου εταίρου ςτθ 
κζςθ που κατείχε τθ ςτιγμι τθσ ςφναψθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Η διάρκεια τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ δεν μπορεί να παρατακεί για να υπερβεί τθ μζγιςτθ διάρκεια, δθλαδι 50 ζτθ. 
 
 

14. Κυριότητα περιουςιακών ςτοιχείων 

 
Κατά τθ λιξθ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, όλεσ οι εγκαταςτάςεισ, ο εξοπλιςμόσ και άλλα 
περιουςιακά ςτοιχεία που εμπίπτουν ςτο πεδίο των ΔΙΣ ι παραχωριςεων υπάγονται ςτθν 
κυριότθτα του κράτουσ, τθσ αυτόνομθσ επαρχίασ, τθσ τοπικισ μονάδασ αυτοδιοίκθςθσ, τθσ 
δθμόςιασ εταιρείασ ι τθσ νομικισ οντότθτασ που εξουςιοδοτείται από τον ειδικό νόμο που 
διζπει τθν ανάκεςθ παραχϊρθςθσ, εκτόσ εάν ρυκμίηεται διαφορετικά ςτθν άμεςθ ςυμφωνία 
των δανειςτϊν (LDA).  
 
Ο ιδιωτικόσ εταίροσ ι ο παραχωρθςιοφχοσ παραδίδει όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, τον εξοπλιςμό 
και άλλα περιουςιακά ςτοιχεία που εμπίπτουν ςτο ΔΙΣ ι τθν παραχϊρθςθ, κακϊσ και όλεσ 
τισ άλλεσ εγκαταςτάςεισ που υπόκεινται ςτθ δθμόςια ςφμβαςθ που ανικουν ςτθν πολιτεία, 
αυτόνομθ επαρχία, τοπικι μονάδα αυτοδιοίκθςθσ , δθμόςια εταιρεία ι νομικι οντότθτα 
εξουςιοδοτθμζνθ από ξεχωριςτό νόμο που διζπει τθν ανάκεςθ παραχϊρθςθσ.  
 
Οι εγκαταςτάςεισ που καταςκευάηονται αλλά δεν αποτελοφν αντικείμενο τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ (π.χ. δθμόςια εγκατάςταςθ, δθμόςια υπθρεςία, δθμόςια υποδομι κ.λπ.) 
παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςία του ιδιωτικοφ εταίρου. Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ρυκμίηουν τισ 
αντίςτοιχεσ ειδοποιιςεισ, τισ προκεςμίεσ, τθ διαδικαςία παράδοςθσ των εγκαταςτάςεων, του 
εξοπλιςμοφ και των περιουςιακϊν ςτοιχείων από τον ιδιωτικό εταίρο ςτον δθμόςιο εταίρο, 
τόςο ςε περίπτωςθ πρόωρθσ λιξθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ όςο και ςυμβατικισ λιξθσ τθσ 
διάρκειάσ τθσ, κακϊσ και τθ διαδικαςία που ακολουκείται ςε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ 
του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου εταίρου. 
 
 



 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποκζςεων Βελιγραδίου 

14 
 

15. Καταγγελία 

O PPP/CL ρυκμίηει τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ που προκλικθκε από παραβίαςθ τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, είτε από τον ιδιωτικό, είτε από τον δθμόςιο εταίρο.  
 
Ο δθμόςιοσ εταίροσ μπορεί να καταγγείλει τθ δθμόςια ςφμβαςθ εάν:  

1. Ο ιδιωτικόσ εταίροσ δεν ζχει καταβάλει το τζλοσ παραχϊρθςθσ περιςςότερεσ από δφο φορζσ 
διαδοχικά (ςτθν περίπτωςθ παραχϊρθςθσ). 

2. Ο ιδιωτικόσ εταίροσ δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν διεξάγει τα ζργα ςφμφωνα με τα 
ςυμφωνθμζνα πρότυπα για τισ υπθρεςίεσ ι τα ζργα που κακορίηονται ςτθ δθμόςια 
ςφμβαςθ. 

3. Ο ιδιωτικόσ εταίροσ δεν αναλαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων γενικισ χριςθσ, δθμόςιων πόρων, φυςικϊν πόρων, πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ κ.α.  

4. Ο ιδιωτικόσ εταίροσ ζχει παράςχει λανκαςμζνα δεδομζνα που ιταν κακοριςτικά για τθν 
αξιολόγθςθ των προςόντων του ωσ του καλφτερου προςφζροντοσ.  

5. Ο ιδιωτικόσ εταίροσ δεν ξεκινά τθν εκτζλεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ εντόσ τθσ 
ςυμφωνθκείςασ προκεςμίασ. 

6. Η ςυμπεριφορά του ιδιωτικοφ εταίρου ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ ευκφνεσ του όπωσ 
ορίηονται ςτθ δθμόςια ςφμβαςθ (αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά). 

7. Ο ιδιωτικόσ εταίροσ ζχει εκχωριςει ςε τρίτο το δικαίωμά του από τθ δθμόςια ςφμβαςθ χωρίσ 
προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ του δθμόςιου εταίρου. 

8. Τπιρξε οποιαδιποτε άλλθ παραβίαςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι των όρων που διζπονται 
από τουσ γενικοφσ κανόνεσ του νόμου που διζπει τισ ςυμβάςεισ και τα αδικιματα, κακϊσ και 
αποδεκτοφσ κανόνεσ που ιςχφουν για τον αντίςτοιχο τφπο ςφμβαςθσ.  

Πριν από τον πρόωρο τερματιςμό τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από τον δθμόςιο εταίρο, ο 
ιδιωτικόσ εταίροσ κα πρζπει να προειδοποιθκεί γραπτϊσ για τθν πρόκεςι του να καταγγείλει 
τθ δθμόςια ςφμβαςθ. Ο δθμόςιοσ εταίροσ κα πρζπει, επίςθσ, να δϊςει ςτον ιδιωτικό εταίρο 
εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων ι παραβάςεων. 
 
Εάν ο ιδιωτικόσ εταίροσ δεν αποκαταςτιςει τθν παράβαςθ, ο δθμόςιοσ εταίροσ δικαιοφται 
να καταγγείλει τθ δθμόςια ςφμβαςθ.  
 
ε περίπτωςθ καταγγελίασ λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων ιδιωτικοφ εταίρου, ο δθμόςιοσ 
εταίροσ δικαιοφται αποηθμίωςθ βάςει του νόμου περί ςυμβάςεων και αγωγϊν. Εν γζνει, οι 
ςυνζπειεσ τθσ πρόωρθσ λιξθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ λόγω ακζτθςθσ ρυκμίηονται από τθ 
δθμόςια ςφμβαςθ και ςφμφωνα με το νόμο περί ςυμβάςεων και αγωγϊν. 
 
Από τθν άλλθ πλευρά, ο ιδιωτικόσ εταίροσ δικαιοφται να καταγγείλει τθ δθμόςια ςφμβαςθ 
λόγω ακζτθςθσ δθμόςιου εταίρου, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που ορίηονται ςτθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και βάςει του νόμου περί ςυμβάςεων και αγωγϊν. Οι λόγοι για τθν πρόωρθ λφςθ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ πρζπει να αναφζρονται ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ. τουσ λόγου 
περιλαμβάνονται ςυνικωσ: 
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1. θ απαλλοτρίωςθ, ςτζρθςθ ι εξαγορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων ι μετοχϊν του ιδιωτικοφ 
εταίρου από τον δθμόςιο εταίρο, 

2. θ παραβίαςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του δθμόςιου εταίρου ζναντι του ιδιωτικοφ 
εταίρου  (π.χ πλθρωμζσ), και  

3. θ παραβίαςθ των υποχρεϊςεων του δθμόςιου εταίρου που εμποδίηουν τον ιδιωτικό εταίρο 
να εκπλθρϊςει τισ δικζσ του υποχρεϊςεισ από τθ ςφμβαςθ.  

Οι ςυνζπειεσ τθσ πρόωρθσ λφςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
του δθμόςιου εταίρου ρυκμίηονται από τθ δθμόςια ςφμβαςθ και βάςει του νόμου περί 
ςυμβάςεων.  
 
Επιπλζον, ο PPP/CL ρυκμίηει τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ δθμόςια ςφμβαςθ παφει ωσ 
εξισ:  

1. κατά τθν εκπλιρωςθ των νομικϊν υποχρεϊςεων (ςε περίπτωςθ λιξθσ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, ι ςε περίπτωςθ εκκακάριςθσ, ι πτϊχευςθσ του δθμόςιου εταίρου). 

2. για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
3. μετά τθ ςυναινετικι λφςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  
4. μετά από οριςτικι απόφαςθ που ακυρϊνει τθ δθμόςια ςφμβαςθ. 

Ο PPP/CL κακορίηει τισ προχποκζςεισ για τθ ρφκμιςθ των αιτίων και των ςυνεπειϊν του 
πρόωρου τερματιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ελάχιςτου ποςοφ που πρζπει να 
καταβλθκεί ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό εταίρο, τον τρόπο πλθρωμισ τθσ αντίςτοιχθσ 
αποηθμίωςθσ και τα χριματα από τα οποία πρζπει να καταβλθκεί αυτι θ αποηθμίωςθ.  
 
τθν πράξθ, οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ περιζχουν παρόμοιεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τισ 
ςυνζπειεσ τθσ καταγγελίασ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ακζτθςθ υποχρζωςθσ ιδιωτικοφ 
εταίρου, ακζτθςθ υποχρεϊςεων δθμόςιου εταίρου ι παρατεταμζνθ ανωτζρα βία). ε γενικζσ 
γραμμζσ, το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ περιλαμβάνει το ςυνολικό ανεξόφλθτο χρζοσ που 
οφείλει θ εταιρεία ζργου ςτουσ δανειςτζσ και τα ίδια κεφάλαια (εγγεγραμμζνα κεφάλαια και 
δάνεια μετόχων) εξαιρουμζνων των επιτρεπόμενων παρακρατιςεων. Ανάλογα με τουσ 
λόγουσ τερματιςμοφ, οριςμζνα ςτοιχεία διαφζρουν. 
 

16. Χρηματοδότηςη 

Οι ΔΙΣ χρθματοδοτοφνται ςυνικωσ μζςω ενόσ ςυνδυαςμοφ ιδίων κεφαλαίων και 
δανειςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαρκρωμζνων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων, χωρίσ 
περιοριςμό, που παρζχονται από εμπορικζσ τράπεηεσ ι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα . 
  
Ο λόγοσ των ιδίων κεφαλαίων προσ τον δανειςμό διαφζρει ανά ζργο και εξαρτάται από τουσ 
κινδφνουσ που ςχετίηονται με αυτό. Γενικά, ο λόγοσ είναι ζωσ και 20 τοισ εκατό των ιδίων 
κεφαλαίων και τουλάχιςτον 80 τοισ εκατό χρζοσ. 
 
Με το μζγεκοσ των πρόςφατων ζργων ΔΙΣ ςτθ ερβία, καμία ερβικι τράπεηα δεν μπόρεςε 
να παράςχει τθν απαραίτθτθ χρθματοδότθςθ για αυτά τα ζργα. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 
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διαςυνοριακι χρθματοδότθςθ, ςυνικωσ τόςο από διεκνείσ εμπορικζσ τράπεηεσ όςο και από 
διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, όπωσ θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και 
Ανάπτυξθσ, θ Διεκνισ Εταιρεία Χρθματοδοτιςεων, θ Παγκόςμια Σράπεηα και θ Ευρωπαϊκι 
Σράπεηα Επενδφςεων.  
 
Η εταιρεία του ζργου δικαιοφται, με τθν προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ του δθμόςιου εταίρου, 
να ςυνάψει τθ δζςμευςθ, το βάροσ ι τθν ευκφνθ οποιουδιποτε από τα δικαιϊματά τθσ από 
τθ δθμόςια ςφμβαςθ, κακϊσ και αντίςτοιχα ζςοδα που απορρζουν από τα δικαιϊματα του 
αντικειμζνου, κακϊσ και τυχόν περιουςιακά ςτοιχεία το ζργο, υπζρ των δανειςτϊν ωσ 
εγγφθςθ για τθν αποπλθρωμι των δανείων.  
 
Κατόπιν αιτιματοσ των δανειςτϊν και του ιδιωτικοφ εταίρου, ο δθμόςιοσ εταίροσ μπορεί να 
αποδεχκεί να παράςχει εφλογεσ εγγυιςεισ ι να αναλάβει εφλογεσ υποχρεϊςεισ για τον 
ιδιωτικό εταίρο ςε ςχζςθ με τισ υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, μόνο υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι αυτά τα αιτιματα δεν επθρεάηουν τθ διανομι κινδφνων που 
προςδιορίηονται ςτο αντίςτοιχο ΔΙΣ ι ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Ζνα αίτθμα των 
δανειςτϊν ι του ιδιωτικοφ εταίρου μπορεί να περιλαμβάνει τθ ςφναψθ ενόσ LDA(legal 
document assistance) μεταξφ του δθμόςιου εταίρου, του ιδιωτικοφ εταίρου και των 
δανειςτϊν, ςφμφωνα με το οποίο ο δθμόςιοσ εταίροσ μπορεί να ςυμφωνιςει, μεταξφ άλλων:  

1. ότι οι χρθματοδότεσ ζχουν το δικαίωμα να παραχωριςουν δικαιϊματα ςτθ δθμόςια 
ςφμβαςθ, και να εκτελζςουν προςωρινά τθ ςφμβαςθ αντί τθσ εταιρείασ ζργου και να 
αποκαταςτιςουν οποιαδιποτε ανεπάρκεια του ιδιωτικοφ εταίρου και ότι ο δθμόςιοσ εταίροσ 
πρζπει να αποδεχτεί αυτζσ τισ ενζργειεσ όπωσ αναλαμβάνονται από τον ιδιωτικό εταίρο.  

2. ότι ο ιδιωτικόσ εταίροσ δεν κα αποδεχκεί, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ των 
δανειςτϊν, τθν καταγγελία τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κατόπιν αιτιματοσ του δθμόςιου 
εταίρου.  

3. ότι δεν κα υποβάλλει το αίτθμα ςχετικά με τισ αδυναμίεσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 
ιδιωτικοφ εταίρου χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ και προσ τουσ χρθματοδότεσ, και  

4. ότι κα λάβει τθ ςυναίνεςθ για τθν προςωρινι ι μόνιμθ εκχϊρθςθ ενόσ δικαιϊματοσ του 
ιδιωτικοφ εταίρου από τθ δθμόςια ςφμβαςθ και ότι κα δϊςει τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ για 
τθν ενίςχυςθ των εγγυιςεων που δίδονται ςτουσ δανειςτζσ. 

Μποροφν επίςθσ να ςυμφωνθκοφν όλεσ οι άλλεσ ςυνικεισ διατάξεισ που είναι εφλογεσ για 
τθν παροχι επαρκοφσ αςφάλειασ για τα ςυμφζροντα του δθμόςιου εταίρου και των 
δανειςτϊν.  
 
Ο δθμόςιοσ εταίροσ υποχρεοφται να λάβει τθν απαραίτθτθ ςυγκατάκεςθ από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ πριν από οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ ςτθ δθμόςια ςφμβαςθ, κακϊσ και πριν από τθ 
ςφναψθ άμεςθσ ςυμφωνία των δανειςτϊν (LDA).  
 
Η ςυγκατάκεςθ που εκδίδεται ςε ςχζςθ με το LDA περιλαμβάνει το δικαίωμα των δανειςτϊν 
να διεξάγουν τισ δραςτθριότθτεσ και να προςτατεφουν τα δικαιϊματά τουσ, που αποκτϊνται 
με τθν εφαρμογι του LDA χωρίσ προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ από τον δθμόςιο εταίρο και τισ 
αντίςτοιχεσ αρχζσ του. Αν και το LDA αναγνωρίηεται ςτο ςερβικό νομικό ςφςτθμα μζςω του 
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PPP/CL και εκτελείται ςυνικωσ ςε ζργα ΔΙΣ, θ εκτελεςτικότθτα του LDA δεν ζχει ακόμθ 
δοκιμαςτεί ςε εγχϊριεσ ςυνκικεσ. 
 

17. Πρόςφατεσ αποφάςεισ  

φμφωνα με το PPP/CL, οι διαφορζσ που προκφπτουν από ι ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
μποροφν να επιλυκοφν με εγχϊρια ι διεκνι διαιτθςία. Η διεκνισ διαιτθςία μπορεί να 
ςυμφωνθκεί εάν ο ιδιωτικόσ εταίροσ ι ο άμεςοσ( ι ζμμεςοσ) μζτοχοσ του είναι ξζνθ νομικι 
οντότθτα ι άτομο ι, ςτθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ, εάν τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ 
κοινοπραξίασ ι ο άμεςοσ (ι ζμμεςοσ) ιδιοκτιτθσ του είναι ξζνθ νομικι οντότθτα ι άτομο. 
Εάν τα μζρθ δεν ζχουν ςυμφωνιςει ςτθ διαιτθςία, τα δικαςτιρια τθσ ερβίασ είναι 
αποκλειςτικά αρμόδια. 
Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςυντάςςονται και ερμθνεφονται ςφμφωνα με τθ ςερβικι νομοκεςία. 
Λόγω του γεγονότοσ ότι όλεσ οι καταχωρθμζνεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζχουν ςυναφκεί 
πρόςφατα, δεν υπάρχει ακόμθ ςχετικι νομολογία.  
Σα ζργα ΔΙΣ που απζτυχαν ςτο παρελκόν, κατζρρευςαν πριν από τθ ςφναψθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
 Όςον αφορά τον μικρό αρικμό παραχωριςεων που είχαν ςυναφκεί βάςει του 
προθγοφμενου νομικοφ πλαιςίου, λίγεσ προζβλεπαν διεκνι διαιτθςία, όπωσ το Διεκνζσ 
Εμπορικό Επιμελθτιριο ςτο Παρίςι.  
Ζνα ζργο παραχϊρθςθσ ςτο οποίο ςυνάφκθκε ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ (2007-2008) ζλθξε ςε 
διαδικαςία διαιτθςίασ με επαχκείσ υποχρεϊςεισ για το κράτοσ.  
 

18. Εκτιμήςεισ 

Μετά το 2020, τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ και τισ αντίςτοιχεσ 
κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ ιδθ εγκεκριμζνων ζργων ΔΙΣ, το 2021 αναμζνεται να ζχει 
ωσ αποτζλεςμα τθ ςφναψθ περιςςότερων ςυμβάςεων ΔΙΣ, κυρίωσ για τθν καταςκευι 
χϊρων ςτάκμευςθσ ςε πολλζσ βαςικζσ πόλεισ τθσ ερβίασ, ζργα ενεργειακισ απόδοςθσ, τθν 
καταςκευι ι ανακαταςκευι ςχολείων, νοςοκομείων και εγκαταςτάςεων για παιδιά, τθ 
δθμόςια θλεκτρικι ενζργεια και τισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ. Ο αρικμόσ των ζργων ΔΙΣ που 
ζχουν υπογραφεί δείχνει ότι εξακολουκεί να κυριαρχεί θ μορφι χωρίσ τα ςτοιχεία 
παραχϊρθςθσ και θ τάςθ αυτι αναμζνεται να ςυνεχιςτεί ςτο μζλλον.  
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Πίνακασ 1 

ημαντικότερα PPP 

Ονομαςία Ζργου 
Κλάδοσ 

Telenor Serbia τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΣΠΕ) 

Nikola Tesla airport αεροδρόμια 

Telekom Srbija ΣΠΕ 

WAG Dolovo Wind Farm Ηλεκτριςμόσ/Ενζργεια 

Belgrade Municipal Solid Waste Treatment Plant διαχείριςθ αποβλιτων 

Dolovo Cibuk I Wind Farm Ηλεκτριςμόσ/Ενζργεια 

Kovacica Wind Farm Ηλεκτριςμόσ/Ενζργεια 

Kosava Wind Farm Phase I Ηλεκτριςμόσ/Ενζργεια 

Mobtel ΣΠΕ 

Alibunar Wind Farm Ηλεκτριςμόσ/Ενζργεια 

Πηγή: https://pppknowledgelab.org/countries/serbia  
 
 
 

Παραπομπζσ/Πηγζσ 

- INSIGHTS AND RECOMMENDATIONS FROM THE LATEST PPPs LAWS ASSESSMEN-EBRD 
- https://pppknowledgelab.org/countries/serbia  
- https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-unit-serbia  
- https://www2.deloitte.com/rs/en/pages/finance/solutions/public_private_partnerships_deloitte_serbi

a_financial_advisory_and_services.html  
- https://fic.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/20-Public-Private-Partnership.pdf  
- https://www.wbif.eu/storage/app/media/Library/9.Sectors/3.PrivateSectorDevelopment/14.epec-

serbia-ppp-unit-and-related-institutional-framework-en.pdf  
- JPM Jankovic Popovic Mitic. 
- The Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 88/2011, 15/2016 and 104/2016. 
- http://naled.rs/en/o-nama. 
- http://www.skgo.org/strane/60. 
- http://www.ppp.gov.rs/misljenja-komisije. 
- http://portal.ujn.gov.rs/JavniUgovori/Ugovori.aspx. 
- Official Gazette of SFRJ No. 29/78, 39/85, 45/89 – decision of the Constitutional Court of Yugoslavia 

and 57/89, Official Gazette of SRJ, No. 31/93 Official Gazette of SCG No. 1/2003 – Constitutional 
Charter. 

- Official Gazette of SFRJ No. 29/78, 39/85, 45/89 – decision of the Constitutional Court of Yugoslavia 
and 57/89, Official Gazette of SRJ, No. 31/93 Official Gazette of SCG No. 1/2003 – Constitutional 
Charter. 

Αποποίθςθ ευκυνών 
Οι πλθροφορίεσ ςε αυτιν τθ μελζτθ παρζχουν βαςικι μόνο ενθμζρωςθ προκειμζνου να λάβετε μια γενικι εικόνα επί του ηθτιματοσ. Η  ςυλλογι και επεξεργαςία των 
ςτοιχείων ζγινε με τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςοχι βάςει όλων των διακζςιμων δεδομζνων και τεκμθρίωςθσ κατά τθ ςτιγμι τθσ ςφνταξθσ. Επομζνωσ, αυτι θ μελζτθ 
δεν ςκοπεφει οφτε μπορεί να υποκαταςτιςει οποιαδιποτε νομικι, οικονομικι ι άλλθ εξειδικευμζνθ ςυμβουλι.  Σο Γραφείο ΟΕΤ Βελιγραδίου  δεν φζρει καμία ευκφνθ 
για τυχόν λάκθ, παραλείψεισ ι ελλιπι ςτοιχεία. 
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ: Ιοφνιοσ 2021 

https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Telenor-Serbia-4416
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Nikola-Tesla-airport-9636
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Telekom-Srbija-1933
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/WAG-Dolovo-Wind-Farm-6757
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Belgrade-Municipal-Solid-Waste-Treatment-Plant-10126
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Dolovo-Cibuk-I-Wind-Farm-9295
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Kovacica-Wind-Farm-9296
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Kosava-Wind-Farm-Phase-I-9087
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Mobtel-940
https://ppi.worldbank.org/snapshots/project/Alibunar-Wind-Farm-9074
https://pppknowledgelab.org/countries/serbia
https://pppknowledgelab.org/countries/serbia
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-unit-serbia
https://www2.deloitte.com/rs/en/pages/finance/solutions/public_private_partnerships_deloitte_serbia_financial_advisory_and_services.html
https://www2.deloitte.com/rs/en/pages/finance/solutions/public_private_partnerships_deloitte_serbia_financial_advisory_and_services.html
https://fic.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/20-Public-Private-Partnership.pdf
https://www.wbif.eu/storage/app/media/Library/9.Sectors/3.PrivateSectorDevelopment/14.epec-serbia-ppp-unit-and-related-institutional-framework-en.pdf
https://www.wbif.eu/storage/app/media/Library/9.Sectors/3.PrivateSectorDevelopment/14.epec-serbia-ppp-unit-and-related-institutional-framework-en.pdf
http://naled.rs/en/o-nama
http://www.skgo.org/strane/60
http://www.ppp.gov.rs/misljenja-komisije
http://portal.ujn.gov.rs/JavniUgovori/Ugovori.aspx

