ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προχωροφν με ταχείς ρυθμοφς τα ΣΔΙΤ από την ΟΣΚ ΑΕ
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 – Σισ οριςτικζσ προςφορζσ τουσ για τθ Β’ φάςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
για το δεφτερο ζργο ΔΙΣ τθσ ΟΚ ΑΕ «Μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ 10
ςχολικϊν μονάδων ςτθν περιφζρεια Αττικισ με ΔΙΣ» κατζκεςαν ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2010 οι εξισ τρεισ
προεπιλεγζντεσ υποψιφιοι:
1) ΑΣΕΕ ΑΕ
2) J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
3) ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ
«Πρόκειται για το δεφτερο ζργο ΔΙΣ το οποίο προχωράει τθρϊντασ με ακρίβεια τα αυςτθρά
χρονοδιαγράμματα τα οποία κζςαμε από τθν αρχι τθσ κθτείασ μασ. Είναι μια πολφ ςθμαντικι εξζλιξθ που
ςθματοδοτεί τθ νζα εποχι ςτθ ςυνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςτρατθγικι
μασ για ζργα με κοινωνικι προτεραιότθτα αξιοποιϊντασ όλα τα χρθματοοικονομικά εργαλεία (ΔΙΣ, ΕΠΑ,
ΕΠΠΕΡΑΑ, δάνεια από τθν ΕΣΕΠ κ.λπ.) ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία», διλωςε ο Ηρακλισ Δροφλιασ,
Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΟΚ ΑΕ.
Σο ζργο το οποίο αφορά ςε 10 ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Αττικισ και είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ €59,4 εκ.
ζπεται χρονικά του διαγωνιςμοφ για επιπλζον 12 ςχολικζσ μονάδεσ ςτθν Αττικι. Παράλλθλα ζχει ολοκλθρωκεί
θ Α’ φάςθ διαγωνιςμοφ ζργου ΔΙΣ για 16 ςχολικζσ μονάδεσ ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ, ενϊ ςε φάςθ
ωρίμανςθσ βρίςκεται ζνα ζργο ΔΙΣ για ςχολεία ςτθν περιφζρεια Κριτθσ.
Οριςμζνεσ πληροφορίεσ για τισ ςυμπράξεισ Δημόςιου-Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ)
Οι ςυμπράξεισ Δθμοςίου-Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ) αποτελοφν εναλλακτικό τρόπο χρθματοδότθςθσ για τθν
καταςκευι ςχολικϊν κτιρίων. Προβλζπουν τθ μελζτθ, τθν καταςκευι, τθ χρθματοδότθςθ, τθ ςυντιρθςθ και
τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ υποδομισ (ενεργειακι διαχείριςθ, κακαριότθτα, φφλαξθ,
κ.ά.) για 25 χρόνια. Η αποπλθρωμι του ζργου γίνεται με πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ, αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ
τθσ περιόδου λειτουργίασ του ζργου. Σο χρονοδιάγραμμα για τθν αποπεράτωςθ τθσ καταςκευισ κακορίηεται
ςε 2 ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Σο ζργο υλοποιείται πλιρωσ με ιδιωτικά κεφάλαια (δεν εκταμιεφει το δθμόςιο κατά τθν περίοδο καταςκευισ)
και θ ΟΚ ΑΕ καταβάλλει για τθν περίοδο λειτουργίασ ζνα ετιςιο αντίτιμο βάςει προκακοριςμζνων κριτθρίων
απόδοςθσ. Ο ιδιϊτθσ ανάδοχοσ κα ελζγχεται για τθν ποιότθτα του ζργου και τθν παροχι των υπθρεςιϊν
ςυνεχϊσ επί 25 ζτθ και ουςιαςτικά ειςάγεται μια διαφορετικι νοοτροπία ωσ προσ το δθμόςιο ζργο με ζμφαςθ
ςτισ προδιαγραφζσ αποτελζςματοσ, οι οποίεσ κρίνονται ςυνεχϊσ κατά τθν περίοδο λειτουργίασ. Η ΟΚ ΑΕ ζχει
κακορίςει τισ προδιαγραφζσ αποτελζςματοσ για τα ςχολικά κτίρια, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα
τθσ ςφμβαςθσ.
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