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1992 Μελέτη, Επίβλεψη & Αδειοδότηση Σύνθετων
Έργων Υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης

2001 Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας και Ανάπτυξη 
Συστημάτων Διαχείρισης

2006 Μελέτη, Επίβλεψη & Διαχείριση Τεχνικών Έργων
(Αρχιτεκτονικά – Στατικά – Interior Design)

2010         Σύμβουλοι Ανάπτυξης

2012         Αξιολόγηση & Εκπαίδευση Ανθρώπινου 
Δυναμικού

2016         Εκτίμηση, Διαμεσολάβηση & Διαχείριση
Ακινήτων

2017         Τοπογραφικές μελέτες 



4

Τομείς Δραστηριοτήτων

Ένα διευρυμένο 
χαρτοφυλάκιο 200 
υπηρεσιών



Η αγορά ΣΔΙΤ της ΕΕ από το 1990 έως το 2016

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το EPEC.



Τα ΣΔΙΤ ως μοχλός σύγχρονων δημόσιων υποδομών 

• Τα ΣΔΙΤ βρίσκονται σήμερα, μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και 2
χρόνια πανδημίας στην πιο καθοριστική τους φάση.

• Η χώρα μας αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημείο αναφοράς διεθνώς.

• Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, στον τομέα των «Βέλτιστων
Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ», η Ελλάδα βρέθηκε:

➢Το 2018 στην τρίτη θέση μεταξύ 135 χωρών

➢Το 2020 στη δεύτερη θέση παγκοσμίως



Η αγορά ΣΔΙΤ της ΕΕ ανά κράτος μέλος από το 1990 έως το 2016

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το EPEC.

Η Ελλάδα βρίσκεται 
στην 6η θέση μεταξύ 

των χωρών της ΕΕ



Τα ΣΔΙΤ ως μοχλός σύγχρονων δημόσιων υποδομών 

• Στην παρούσα φάση έχουν ξεπεράσει τα 3 δισ. Ευρώ στους τομείς:

Διαχείρισης 
απορριμμάτων

Εξοικονόμησης 
ενέργειας

Παιδείας Δικαιοσύνης

Υγείας Μεταφορές Αρδευτικά 
έργα

Έργα 
Πληροφορικής

Έρευνας & 
Ανάπτυξης



Τα ΣΔΙΤ ως μοχλός σύγχρονων δημόσιων υποδομών 

• Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην
επιτάχυνση των διαδικασιών με τη δημιουργία εργαλείων
τεχνικής υποστήριξης των δημόσιων φορέων:



Τα ΣΔΙΤ στα Πανεπιστήμια

• Τι περιλαμβάνει:

➢ Εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων υποδομών

➢ Κατασκευή νέων υποδομών

➢ Μελέτη, κατασκευή, τεχνική 
διαχείριση και συντήρηση 
των υποδομών.



Τα ΣΔΙΤ στα Πανεπιστήμια

• Ο ΙΦΣ (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) αναλαμβάνει:

➢ Την εκπόνηση των μελετών και αδειών.
➢ Την εκτέλεση της κατασκευής και της προμήθειας –

εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού.
➢ Την χρηματοδότηση μέρους του Π/Υ του έργου με ίδια

ή/και δανειακά κεφάλαια.
➢ Την ασφάλιση των εγκαταστάσεων.
➢ Την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των κτηριακών

εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης,
φύλαξης, καθαριότητας και εξασφάλισης της
λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων).

Με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας
κατά την περίοδο λειτουργίας.



Τα ΣΔΙΤ στα Πανεπιστήμια
• Πανεπιστήμιο Κρήτης τι προβλέπεται:

➢ Κατασκευή φοιτητικών εστιών (1.023 δωμάτια με 2.136 κλίνες Ηράκλειο
+ 1.810 δωμάτια με 2.710 κλίνες Ρέθυμνο)

➢ Κατασκευή αμφιθεάτρου 5.000 μ2 στο Ρέθυμνο

Προϋπολογισμός έργου: 206 εκ. € (πλέον ΦΠΑ)

Διάρκεια Σύμβασης Σύμπραξης: 30 χρόνια (3 μελέτη - κατασκευή + 27 λειτουργία -
συντήρηση)

Παρούσα φάση: Ολοκλήρωση 4ων κύκλων ανταγωνιστικού διαλόγου -
προετοιμασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Ο ρόλος της εταιρείας Σαμαράς & Συνεργάτες: Τεχνικές υπηρεσίες σύνταξης
τευχών Β’ φάσης & σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης-Υποβοήθηση στην αξιολόγηση
των προσφορών

Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου: Σεπτέμβριος 2022



Τα ΣΔΙΤ στα Πανεπιστήμια
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
➢ Αλεξανδρούπολη: Κατασκευή 4 κτιρίων φοιτητικών εστιών (363

δωμάτια), χώρου σίτισης φοιτητών και πανεπιστημιακών κατοικιών (12
διαμερίσματα)

➢ Κομοτηνή: Κατασκευή 2 κτιρίων φοιτητικών εστιών (328 δωμάτια), ,
χώρου σίτισης φοιτητών ξενώνα φιλοξενίας, πανεπιστημιακών
κατοικιών (24 διαμερίσματα) , κεντρικής βιβλιοθήκης – αναγνωστηρίου
– πολυλειτουργικής εγκατάστασης εκδηλώσεων

➢ Ξάνθη: Κατασκευή ερευνητικού κέντρου αριστείας

Προϋπολογισμός έργου: 107,3εκ. €

Διάρκεια Σύμβασης Σύμπραξης: 30 χρόνια (2 μελέτη - κατασκευή + 28 λειτουργία -
συντήρηση)

Παρούσα φάση: Ολοκλήρωση 1ου κύκλου ανταγωνιστικού διαλόγου

Ο ρόλος της εταιρείας Σαμαράς & Συνεργάτες: Τεχνικές υπηρεσίες σύνταξης
τευχών Β’ φάσης & σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης-Υποβοήθηση στην αξιολόγηση
των προσφορών

Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου: Αρχές 2023



Τα ΣΔΙΤ στα Πανεπιστήμια

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

❑ Βόλος 

➢ Κατασκευή Φοιτητικών Εστιών (4 κτίρια με 567 
δωμάτια)

➢ Κατασκευή φοιτητικής λέσχης – εκθεσιακού 
πολυχώρου

➢ Κατασκευή Εκπαιδευτικών Τμημάτων (3 κτίρια 
αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα)

➢ Κατασκευή Τεχνολογικού Κέντρου Έρευνας και 
Καινοτομίας

➢ Κατασκευή Εμπορικού και Αθλητικού Κέντρου
➢ Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και 

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας 
➢ Κατασκευή κατοικιών ERASMUS
➢ Κατασκευή Κέντρου επαγγελματικής 

κατάρτισης ΑΜΕΑ (για τον ΟΑΕΔ)
➢ Κατασκευή επαγγελματικής Σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ



Τα ΣΔΙΤ στα Πανεπιστήμια

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
❑ Λαμία

➢ Κατασκευή Φοιτητικών Εστιών (120 δωμάτια)

➢ Κατασκευή φοιτητικής λέσχης – Εστιατόριο

➢ Εκπαιδευτικά Τμήματα (2 κτίρια)

Προϋπολογισμός έργου: 91,5 εκ. € πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια Σύμβασης Σύμπραξης: 30 χρόνια (2 μελέτη - κατασκευή + 28 λειτουργία -
συντήρηση)

Παρούσα φάση: Ωρίμανση έργου και προετοιμασία για έναρξη ανταγωνιστικού
διαλόγου

Ο ρόλος της εταιρείας Σαμαράς & Συνεργάτες: Τεχνικοί Σύμβουλοι σύνταξης τευχών Β’
φάσης & σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης για λογαριασμό της EBRD μαζί με την Atkins σε
ένα consortium από advisors που μετέχουν οι Grant Thornton, το δικηγορικό γραφείο
Μπερνίτσα και η Enveco.

Ανάδειξη Αναδόχου: τέλη 2023



Τα ΣΔΙΤ στα Πανεπιστήμια

• Αποτελούν έργα «ανάσα» για την ελληνική οικογένεια

• Διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δωρεάν παιδεία

• Συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ισότητας στην παιδεία και ίσων
ευκαιριών στην εκπαίδευση

• Λύνει το πρόβλημα της αδυναμίας των Πανεπιστημίων στη διαχείριση,
συντήρηση και λειτουργία των υποδομών στέγασης

• Δημιουργούνται σύγχρονες υποδομές οι οποίες λειτουργούν αθροιστικά
στην αξία του εκπαιδευτικού ιδρύματος και στην διεθνή
αναγνωρισιμότητα του

• Απελευθερώνει την τοπική κοινωνία από την «πίεση» που υφίσταται στην
εκμίσθωση των ακινήτων



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

ΑΘΗΝΑ
Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα, ΤΚ 10671 

ΤΗΛ: 2109580000 
Email: info@samaras-co.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26ης Οκτωβρίου 43- ΤΚ 54627  

ΤΗΛ: 2310552000 
www.samaras-co.gr

Contact

Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες

Samaras & Partners Group of Companies

omilossamaras

mailto:info@samaras-co.gr
https://www.facebook.com/samarasgroup.gr
https://www.linkedin.com/company/17948117/admin/

