H EBRD μπαίνει στο οπλοστάσιο
των έργων-ΣΔΙΤ και τα πάει σε
άλλο επίπεδο
Ακόμα ένα βήμα, σημαντικό για την περαιτέρω διεθνοποίηση των
έργων-ΣΔΙΤ γίνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μέσω της Γενικής Γραμματείας Στρ.Επενδύσεων και ΣΔΙΤ τα οποία
“εξοπλίζονται” με την EBRD.
Σε νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα το πρωί στη Βουλή για να
ψηφιστεί από τον ΥΠΑΝΕΠ, ορίζεται πως η Γενική Γραμματεία θα
μπορεί να εφεξής να συμβάλλεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας για
την προετοιμασία των έργων-ΣΔΙΤ.
Πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση καθώς με αυτή τη διάταξη η
Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, αποκτά ένα πολύ δυνατό οπλοστάσιο για
τα επόμενα έργα μιας και η EBRD θα αναλαμβάνει την ωρίμανση
αλλά και την επίβλεψη των έργων δίνοντας διεθνές κύρος στην
ήδη αναβαθμισμένη και πολυβραβευμένη διαδικασία παραγωγής
έργων-ΣΔΙΤ.
Θεωρείται δε πως με αυτή την κίνηση θα κερδηθεί πολύτιμος
χρόνος κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μιας
και η ΕΒRD αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμών για τους
συμβούλους με τα δικά της κριτήρια ενώ και στην επίβλεψη των
έργων θα διασφαλίζεται ότι θα διεξάγεται με τα πλέον αυστηρά
κριτήρια. Η όλη σχέση θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ήδη από
τον προσεχή Σεπτέμβριο μιας και δουλεύεται το πλάνο
συνεραγασίας.
Την σύμβαση θα υπογράψει ο υπουργός ΥΠΑΝΕΠ,
Άδωνις Γεωργιάδης και θα την υλοποιεί ο Γενικός Γραμματέας
Στρ.Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Νίκος Μαντζούφας.

Ένα διεθνές μήνυμα
Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com η ιδέα για ένα

preparation facility, ξεκινήσε μετά την συμμετοχή της EBRD στο
έργο για το Ιατροβιολογικό Κέντρο Αθηνών. Στόχος είναι η
κινητοποποίηση συμβούλων υπό την αιγίδα της EBRD. Τα διεθνή
standards και το κύρος του οργανισμού θα εγγυώνται
κρυστάλλινες και υψηλού επιπέδου διαδικασίες σε μόνιμη πλέον
βάση για τα έργα-ΣΔΙΤ.
Παράλληλα δίνεται ένα διπλό μήνυμα. Το πρώτο είναι στους
δημόσιους φορείς που στοχεύουν στα έργα σύμπραξης ότι υπάρχει
διαθέσιμος ένας διεθνούς κύρους οργανισμός που θα φέρει εις
πέρας όλη τη διαδικασία, από την ωρίμανση, τη δημοπράτηση
μέχρι και την παρακολούθηση του έργου.
Το δεύτερο μήνυμα είναι προς τους εγχώριους και διεθνείς
επενδυτές. Η χώρα μας έχει βραβευθεί πολλάκις στο παρελθόν για
τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στους διαγωνισμούς για τα
έργα σύμπραξης και η τελευταία φορά ήταν μόλις πριν ένα μήνα
όταν κατετάγη δεύτερη παγκοσμίως από το Global Infrastructure
Hub, φορέα των G20. Πλέον έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την
αναγνώριση με μία κορυφαία συνεργασία.
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πρόκειται για μία μοναδική συμφωνία που πάει σε άλλο επίπεδο
τα έργα-ΣΔΙΤ, τα οποία συνεχώς εισέρχονται σε όλο και
μεγαλύτερα, πολυπλοκότερα έργα και έχουν πλέον την ανάγκη
κατοχύρωσης της όλης διαδικασίας. Σημειώνουν δε πως μία τέτοια
συνεργασία θα μπορεί να προσελκύσει και νέους παίκτες της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεθνοποίηση της διαδικασίας
υλοποίησης των έργων ΣΔΙΤ εξασφαλίζεται με τη συνεργασία της
ΕΒRD μιας και μέτοχοι της είναι η Κομισιόν, η ΕΤΕπ αλλά και
κορυφαίες χώρες όπως η ΗΠΑ, η Ιαπωνία κ.α.

