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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μια σχετικά νέα μορφή
συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και
της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου που βρίσκει ολοένα και περισσότερη εφαρμογή σε πολλές
χώρες παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, έχει υπάρξει και μεγάλη αύξηση ερευνητικού ενδιαφέροντος
σχετικά με τις ΣΔΙΤ που αφορούν το επενδυτικό περιβάλλον, την προμήθεια, την οικονομική
βιωσιμότητα, τη διαχείριση του κινδύνου κ.α.. Τα παραπάνω ερευνητικά ενδιαφέροντα συνεχώς
αναπτύσσονται και πολλοί ερευνητές εφαρμόζουν περίπλοκες και ακριβείς μεθόδους όπως η
ασαφής θεωρία (fuzzy theory) και η θεωρία παιγνίων (game theory) αντί των ποιοτικών
αναλύσεων που χρησιμοποιούνταν σε προγενέστερες μελέτες.Η παρούσα εργασία εστιάζει στη
διαπραγματευτική διαδικασία που ακολουθείται για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Κύριου
του Έργου και του Προτιμητέου Αναδόχου υποψήφιου Παραχωρησιούχου μετά την αξιολόγηση
των τελικών προσφορών ενός διαγωνισμού. Στις ΣΔΙΤ οι συγκρούσεις και οι στρατηγικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι πολύ συχνές κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων. Για την ανάλυση της διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ του Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα, πραγματοποιήθηκε επισκόπηση, ανάλυση και επεξεργασία υπάρχουσας
βιβλιογραφίας που αφορά τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, τη διαπραγμάτευση και
τη θεωρία παιγνίων. Για την ανάλυση της διαπραγμάτευσης επιλέχτηκε αρχικά η θεωρία παιγνίων
η οποία εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων και παρέχει
απλά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την παρατήρηση των εξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων
δραστηριοτήτων. Η θεωρία παιγνίων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση του
πλαισίου μέσα στο οποίο καθίσταται δυνατή η ανάλυση της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ
των συμμετεχόντων ΣΔΙΤ. Έννοιες και διαδικασίες, επομένως, σε ένα σενάριο σύμπραξης δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, μπορούν να περιγραφούν ως παίγνιο στο οποίο οι κύριοι παίκτες είναι ο
δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας.Στη συνέχεια, επιλέχτηκε ένα μοντέλο αυτοματοποιημένης
διαπραγμάτευσης που βασίζεται σε μια ευρετική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων το οποίο
κρίθηκε ότι μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων των ΣΔΙΤ, και
προσαρμόστηκε ανάλογα.
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