ΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΔΙΤ»
Οι Συμπράξεισ Δθμοςίου – Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) είναι ςυμβάςεισ, κατά κανόνα μακροχρόνιεσ, οι οποίεσ
ςυνάπτονται μεταξφ ενόσ δθμόςιου και ενόσ ιδιωτικοφ φορζα, με ςκοπό τθν εκτζλεςθ ζργων ι/και τθν
παροχι υπθρεςιϊν.

Αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο τόνωςθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μοχλεφοντασ ιδιωτικοφσ πόρουσ ςε
αναπτυξιακά ζργα με πολλαπλαςιαςτικό όφελοσ.

Σχιματα Ζργων ΣΔΙΤ
Ζργα κοινωνικϊν υποδομϊν
με πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ
Οι ιδιωτικόσ φορζασ αποπλθρϊνεται απευκείασ
από το δθμόςιο φορζα, ςε βάκοσ χρόνου μετά τθν
ζναρξθ λειτουργίασ, βάςει προκακοριςμζνων
προδιαγραφϊν αποτελζςματοσ.
 Δεν υπάρχει το ςτοιχείο τθσ εμπορικισ
εκμετάλλευςθσ για τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ.

Ανταποδοτικά ζργα






Οι ιδιωτικοί φορείσ, αναλαμβάνουν τθ
χρθματοδότθςθ, το ςχεδιαςμό, τθν
καταςκευι, τθ ςυντιρθςι και τθν
εκμετάλλευςι τουσ.
Για τθ χριςθ τουσ δφναται να καταβλθκεί
ςχετικό αντίτιμο άμεςα από τον
καταναλωτι/χριςτθ.
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Ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ
Τυπικι ςυμβατικι δομι Ανταποδοτικοφ ζργου ΣΔΙΤ

Ανακζτουςα Αρχι

Δικαιϊματα Λειτουργίασ

Μεταβίβαςθ Υποδομισ
με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ

Κδια Κεφάλαια/ Δάνεια

Μζτοχοι –
Τράπεηεσ

Εταιρεία Ειδικοφ
Σκοποφ
Μερίςματα/ Τόκοι/ Κεφάλαια

Τζλθ Χριςθσ

Χριςτεσ

Ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ

Ωσ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ νοοφνται εκείνα τα ζργα ι οι υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ πζρα από τθ
χρθματοδότθςθ, το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τθ ςυντιρθςι τουσ, οι ιδιωτικοί φορείσ
αναλαμβάνουν και τθν εκμετάλλευςι τουσ.

i.

Από τθν εκμετάλλευςθ αυτι, μζςω τθσ είςπραξθσ τελϊν από τουσ τελικοφσ χριςτεσ για τθ χριςθ
του ζργου ι τθσ υπθρεςίασ, οι ιδιωτικοί φορείσ αποπλθρϊνουν τθν αρχικι χρθματοδότθςθ και
προςδοκοφν ςτθν εξαςφάλιςθ εφλογου κζρδουσ

ii.

Εάν το ζργο δεν είναι πλιρωσ ανταποδοτικό, θ βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ μπορεί να
υποςτθριχκεί και με τθ χρθματοδοτικι ςυμβολι του Δθμοςίου είτε με εφάπαξ ποςό κατά τθν
περίοδο καταςκευισ, είτε με τμθματικζσ καταβολζσ κατά τθν περίοδο λειτουργίασ

iii.

Συνικθ ανταποδοτικά ζργα είναι τα ςυγκοινωνιακά ζργα (λιμάνια, αεροδρόμια, ςιδθρόδρομοι,
ςτακμοί αυτοκινιτων κλπ), περιβαλλοντικά ζργα (φδρευςθ, αποχζτευςθ, διαχείριςθ αποβλιτων),
ενεργειακά ζργα, ζργα τουριςτικισ υποδομισ και κεματικά πάρκα
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Μθ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ
Τυπικι ςυμβατικι δομι Μθ Ανταποδοτικοφ ζργου ΣΔΙΤ

Ανακζτουςα
Αρχι

Πλθρωμζσ
Διακεςιμότθτασ

Μζτοχοι –
Τράπεηεσ

Κδια Κεφάλαια/
Δάνεια

Μερίςματα /Τόκοι/
Κεφάλαια

Μεταβίβαςθ
Υποδομισ με τθ
λιξθ τθσ
Σφμβαςθσ

Εταιρεία
Ειδικοφ Σκοποφ

Τζλθ Χριςθσ

Χριςτεσ
Αν προκφπτουν
εμπορικζσ ι άλλεσ
χριςεισ από το
ζργο
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Μθ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ

Ωσ μθ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ νοοφνται εκείνα τα ζργα ι οι υπθρεςίεσ, ςτισ
οποίεσ δεν υπάρχει το ςτοιχείο τθσ εκμετάλλευςθσ για τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ

I.

Οι ιδιϊτεσ που αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςι τουσ αποπλθρϊνονται απ’ ευκείασ από το κράτοσ

II.

Είναι δυνατόν να προκφψουν και εμπορικζσ ι άλλεσ χριςεισ από τθν εκμετάλλευςθ μζρουσ τθσ
υποδομισ ι τθσ υπθρεςίασ που κα υλοποιθκεί (π.χ. εκμετάλλευςθ των εμπορικϊν χϊρων ενόσ
κτιρίου δθμόςιασ υπθρεςίασ). Στθν περίπτωςθ αυτι, το Δθμόςιο ζρχεται να ςυμπλθρϊςει με
ετιςιεσ πλθρωμζσ τα ζςοδα του ιδιϊτθ από τθν εκμετάλλευςθ των λοιπϊν χριςεων, ϊςτε να
αποπλθρωκεί το ζργο

III.

Τα μθ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ είναι ςυνικωσ κοινωνικοφ χαρακτιρα υποδομζσ ι υπθρεςίεσ, τισ
οποίεσ λειτουργεί το κράτοσ και απολαμβάνουν δωρεάν οι πολίτεσ. Τζτοια ζργα, είναι τα ςχολεία,
τα νοςοκομεία, τα κτίρια δθμόςιων υπθρεςιϊν, θ παροχι υπθρεςιϊν τθλεπικοινωνιϊν και
μθχανογράφθςθσ, κακϊσ και τα ςυγκοινωνιακά ζργα με χαμθλι ηιτθςθ (επαρχιακοί οδοί,
δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ κλπ).
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Συμβατικζσ ςχζςεισ ςε ζνα ζργο ΣΔΙΤ

Δθμόςιοσ Φορζασ

Σφμβαςθ ΣΔΙΤ
Σχεδιαςμόσ

Καταςκευι

Χρθματοδότθςθ

Λειτουργία

Συντιρθςθ

Χρθμ/ςθ

Χρθμ/ςθ

Ανϊνυμθ Εταιρεία Ειδικοφ Σκοποφ

Μζτοχοι

Τράπεηεσ

Σχεδιαςμόσ
Καταςκευι

Μελετθτισ

Καταςκευαςτισ

Περίοδοσ Καταςκευισ 1,5 ζωσ 5 ζτθ

Λειτουργία

Συντιρθςθ

Υπεργολάβοσ Λειτουργίασ /
Συντιρθςθσ

Περίοδοσ Λειτουργίασ ζωσ 30 ζτθ
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Διυπουργικι Επιτροπι Συμπράξεων Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΔΕΣΔΙΤ)
Η ΔΕΣΔΙΤ είναι το ςυλλογικό κυβερνθτικό όργανο που αποφαςίηει για τα ζργα ΣΔΙΤ.
Αποφαςίηει για τθν ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και για τθ ςυμμετοχι ι μθ του Δθμοςίου
ςτθ χρθματοδότθςθ ενόσ ζργου ΣΔΙΤ.
Τακτικά μζλθ:
O Υπουργόσ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ (Πρόεδροσ)
Ο Υπουργόσ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
O Υπουργόσ Οικονομικϊν
O Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ
Ζκτακτα μζλθ:
O Υπουργόσ ι οι Υπουργοί που εποπτεφουν κακζναν από τουσ Δθμόςιουσ Φορείσ, οι οποίοι εξετάηουν
τθν υλοποίθςθ ζργων ΣΔΙΤ ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ.
Ειδικι Γραμματεία Συμπράξεων Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα
Υπάγεται ςτο Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ και ζχει ωσ αντικείμενο, μεταξφ άλλων:

α. τον εντοπιςμό των ζργων που μποροφν να υλοποιθκοφν μζςω ΣΔΙΤ - προϊκθςθ του κεςμοφ.
β. αξιολόγθςθ προτάςεων Δθμοςίων Φορζων για ζνταξι τουσ ωσ ζργα ΣΔΙΤ.
γ. ειςιγθςθ ςτθ Διχπουργικι Επιτροπι ΣΔΙΤ.
δ. υποςτιριξθ των Δθμοςίων Φορζων ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ.
ε. παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων ΣΔΙΤ.
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Διαδικαςία υλοποίθςθσ
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Προχποκζςεισ Υπαγωγισ ςτο Ν.3389/2005
Για να υπαχκεί ςτισ προβλζψεισ του Ν.3389/2005 μια ΣΔΙΤ κα πρζπει να ςυντρζχουν
οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:

Νομικι ικανότθτα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για
ανάκεςθ και ςφναψθ ΣΔΙΤ

Ουςιαςτικι κατανομι κινδφνων

Χρθματοδότθςθ Ζργου

Οι δραςτθριότθτεσ που ανικουν, ςφμφωνα με το Σφνταγμα, άμεςα και αποκλειςτικά ςτο Κράτοσ, και ιδίωσ θ
εκνικι άμυνα, θ αςτυνόμευςθ, θ απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και θ εκτζλεςθ των ποινϊν που επιβάλλονται
από τα αρμόδια δικαςτιρια, δεν μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο ςφμπραξθσ
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Προχποκζςεισ Υπαγωγισ ςτο Ν.3389/2005

Νομικι ικανότθτα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για
ανάκεςθ και ςφναψθ ΣΔΙΤ

Ουςιαςτικι κατανομι κινδφνων

Χρθματοδότθςθ Ζργου

Η ςφμπραξθ να ζχει ωσ αντικείμενο τθν εκτζλεςθ ζργου ι
τθν παροχι υπθρεςιϊν που ανικει ςτθν αρμοδιότθτα
Δθμοςίου Φορζα.
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Προχποκζςεισ Υπαγωγισ ςτο Ν.3389/2005

Νομικι ικανότθτα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για
ανάκεςθ και ςφναψθ ΣΔΙΤ

Ουςιαςτικι κατανομι κινδφνων

Χρθματοδότθςθ Ζργου

Να προβλζπεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείσ, ζναντι
ανταλλάγματοσ που καταβάλλεται εφάπαξ ι τμθματικά
από τουσ Δθμόςιουσ Φορείσ ι τουσ τελικοφσ χριςτεσ των
ζργων ι των υπθρεςιϊν αυτϊν, αναλαμβάνουν ουςιϊδεσ
μζροσ των κινδφνων που ςυνδζονται με τθ
χρθματοδότθςθ, τθν καταςκευι, τθ διακεςιμότθτα ι τθ
ηιτθςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμπραξθσ και των ςυναφϊν
κινδφνων
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Προχποκζςεισ Υπαγωγισ ςτο Ν.3389/2005

Νομικι ικανότθτα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για
ανάκεςθ και ςφναψθ ΣΔΙΤ

Ουςιαςτικι κατανομι κινδφνων

Χρθματοδότθςθ Ζργου

Να προβλζπεται ότι θ χρθματοδότθςθ, εν
όλω ι εν μζρει, τθσ καταςκευισ των ζργων ι
τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν κα γίνει με
κεφάλαια και πόρουσ που εξαςφαλίηουν οι
Ιδιωτικοί Φορείσ.
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Αξιολόγθςθ προτάςεων από τθν ΕΓΣΔΙΤ

Πριν από τθν ζγκριςθ οποιουδιποτε ζργου ΣΔΙΤ κα πρζπει να υπάρχει ςε κάκε τομζα και
φορζα θ ςτρατθγικι αποτφπωςθ τθσ αναγκαιότθτασ και τθσ προτεραιότθτασ ανάπτυξθσ του
κάκε ζργου.
Τα ζργα ΣΔΙΤ κα πρζπει να εξυπθρετιςουν ζργα που εντάςςονται ςε υψθλό βακμό
προτεραιότθτασ και εξυπθρετοφν και τθν περιφερειακι ανάπτυξθ.
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Γενικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ
Ζχουν ιςχυρό αναπτυξιακό χαρακτιρα ι/και
καλφπτουν καίριεσ ανάγκεσ των Δθμοςίων
Φορζων.

Ζχουν εντοπιςκεί εκ των
προτζρων όλα τα ηθτιματα
που είναι πικανό να
παρακωλφςουν τθν ομαλι
δθμοπράτθςι τουσ και ζχει
διαμορφωκεί ςχζδιο για τον
χειριςμό αυτϊν των
ηθτθμάτων.

Το αντικείμενό τουσ είναι
ςαφϊσ οριοκετθμζνο και
κατάλλθλο για να
δθμοπρατθκεί μζςω
προδιαγραφϊν
αποτελζςματοσ.

Αναπτυξιακόσ
χαρακτιρασ

Τεχνικι και
Νομικι
ωρίμανςθ

Διακεςιμότθτα
πόρων

Ζργο
Σαφισ
περιγραφι
αντικειμζνου

Επενδυτικό
ενδιαφζρον

• Επάρκεια οικονομικϊν
πόρων για τθν καταβολι των
πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ.
• Διακεςιμότθτα ανκρϊπινων
και άλλων πόρων για τθν
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

• Υπάρχουν επαρκείσ
ενδείξεισ ότι το ενδιαφζρον
τθσ αγοράσ για ςυμμετοχι
ςτουσ διαγωνιςμοφσ κα είναι
ζντονο.
15

Γενικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ

Τεχνικι και
Νομικι
ωρίμανςθ

Ωριμότθτα

Διακεςιμότθτα
πόρων

Ανταποδοτικότθτα Εναλλακτικι
Χρθματοδότθςθ

Ζργο
Σαφισ
περιγραφι
αντικειμζνου

Επενδυτικό
ενδιαφζρον

Αναπτυξιακόσ
χαρακτιρασ

Σκοπιμότθτα
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Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ

Σφμφωνα με το γενικό πλαίςιο θ ΕΓΣΔΙΤ, κατά τθν αξιολόγθςθ προτάςεων Δθμοςίων Φορζων,
επικεντρϊνεται ςτουσ ακόλουκουσ επιμζρουσ παράγοντεσ

Σκοπιμότθτα

Ανταποδοτικότθτα - Εναλλακτικι
Χρθματοδότθςθ

Ωριμότθτα

Ζνταξθ

– Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ και αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ του
ςυγκεκριμζνου ζργου (ιδιαίτερα για μθ ανταποδοτικά ζργα)
– Ζνταξθ του προτεινόμενου ζργου ςτο γενικότερο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του
Δθμόςιου Φορζα
– Οφζλθ που προκφπτουν για τθν τοπικι κοινωνία (τόνωςθ τουριςτικισ εμπορικισ κίνθςθσ, αφξθςθ παραγωγικότθτασ, κάλυψθ αναγκϊν κ.α.)
– Αλλθλεπίδραςθ με γενικότερεσ πολιτικζσ (π.χ. τοπικό ζργο διαχείριςθσ
απορριμμάτων ςε ςχζςθ με το γενικότερο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό για τθ
διαχείριςθ απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα)
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Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ

Σφμφωνα με το γενικό πλαίςιο θ ΕΓΣΔΙΤ, κατά τθν αξιολόγθςθ προτάςεων Δθμοςίων Φορζων,
επικεντρϊνεται ςτουσ ακόλουκουσ επιμζρουσ παράγοντεσ

Σκοπιμότθτα

Ανταποδοτικότθτα - Εναλλακτικι
Χρθματοδότθςθ

Ωριμότθτα

Ζνταξθ

– Δυνατότθτα κάλυψθσ μζρουσ ι του ςυνόλου του κόςτουσ λειτουργίασ και τθσ αρχικισ επζνδυςθσ
μίασ υποδομισ
– Μζγεκοσ δζςμευςθσ δθμόςιων πόρων ςε ςχζςθ με τθ ςκοπιμότθτα και αναγκαιότθτα του ζργου
– Επάρκεια δθμοςίων πόρων για τθν καταβολι των απαιτοφμενων πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
– Επενδυτικι ελκυςτικότθτα για τον ιδιωτικό τομζα
– Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν λφςεων για τθν υλοποίθςθ του ζργου
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Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ

Σφμφωνα με το γενικό πλαίςιο θ ΕΓΣΔΙΤ, κατά τθν αξιολόγθςθ προτάςεων Δθμοςίων Φορζων,
επικεντρϊνεται ςτουσ ακόλουκουσ επιμζρουσ παράγοντεσ

Σκοπιμότθτα

Ανταποδοτικότθτα - Εναλλακτικι
Χρθματοδότθςθ

Ωριμότθτα

Ζνταξθ

– Θζματα κυριότθτασ των ακινιτων
– Πολεοδομικά κζματα
– Θζματα εγκρίςεων – αδειοδοτιςεων
– Θζματα αρμοδιοτιτων (όπου υπάρχει επικάλυψθ αρμοδιοτιτων περιςςότερων του ενόσ φορζα)
– Περιγραφι αναγκϊν (π.χ. κτιριολογικό πρόγραμμα, υπάρχουςεσ προμελζτεσ/ζρευνεσ)
– Αποδοχι ζργου από τθν τοπικι κοινωνία και τθν κοινι γνϊμθ ευρφτερα
– Διακεςιμότθτα πόρων από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμπραξθσ και
κατανόθςθ από τθν πλευρά τθσ, των υποχρεϊςεων που ςυνεπάγεται θ ανάλθψθ μιασ τζτοιασ
ςφμβαςθσ
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Περιεχόμενο πρόταςθσ
Ο

Οι Δθμόςιοι Φορείσ που ςκοπεφουν να προχωριςουν ςε μια ΣΔΙΤ κα πρζπει να υποβάλλουν
τισ προτάςεισ τουσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία ΣΔΙΤ προσ αξιολόγθςθ.

Παρουςίαςθ Δθμόςιου Φορζα

• Παρουςίαςθ του Δθμόςιου Φορζα που κα αναλάβει τθν ςφμπραξθ με
τον ιδιωτικό τομζα

Αντικείμενο Σφμπραξθσ

• Αναλυτικι εικόνα του αντικειμζνου του ζργου και των υπθρεςιϊν που
πρόκειται να αποτελζςουν αντικείμενο τθσ Σφμπραξθσ

Αναγκαιότθτα Υλοποίθςθσ

Παρουςίαςθ προτεινόμενθσ
μορφισ Σφμπραξθσ
Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ

Νομικι – Τεχνικι ωρίμανςθ
Χρονοδιάγραμμα

• Τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ υλοποίθςθσ του ζργου και του τρόπου ζνταξθσ
ςτουσ ευρφτερουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του Δθμόςιου Φορζα
• Τεκμθρίωςθ του καταμεριςμοφ κινδφνων του ζργου μεταξφ του
Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Φορζα
• Αξιόπιςτθ και ενδελεχι χρθματοοικονομικι ανάλυςθ που κα
υπολογίηει τουσ δθμόςιουσ πόρουσ που κα πρζπει να δεςμευκοφν για
τθν υλοποίθςθ του.
• Εντοπιςμόσ και ανάλυςθ όλων των ηθτθμάτων που είναι πικανό να
παρακωλφςουν τθν ομαλι υλοποίθςθ του Ζργου και περιγραφι
ςχεδίου για τον χειριςμό αυτϊν των ηθτθμάτων
•Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
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Παρουςίαςθ Δθμόςιου Φορζα – Ενότθτα 1

Παρουςίαςθ
Δθμόςιου Φορζα
Παρουςίαςθ του Δθμόςιου Φορζα που υποβάλλει πρόταςθ για τθν
εκτζλεςθ ζργων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε τομείσ τθσ
αρμοδιότθτάσ του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1 & 2 του
άρκρου 1 και τθσ παρ. 1α του άρκρου 2 του Ν. 3389/2005.
Ιδίωσ κα πρζπει να αναφζρονται:
– Ο ιδρυτικόσ νόμοσ ι το καταςτατικό του Δθμόςιου Φορζα, τα οποία
κα επιςυνάπτονται ςτθν πρόταςθ.
– Εάν πρόκειται για ανϊνυμθ εταιρεία, θ μετοχικι τθσ ςφνκεςθ.
– Η αρμοδιότθτα του Δθμόςιου Φορζα για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου τθσ πρόταςθσ.
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Αντικείμενο Σφμπραξθσ – Ενότθτα 2

Αντικείμενο
Σφμπραξθσ

Θα πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο τθσ ςφμπραξθσ,
δθλαδι θ απαραίτθτθ εκτζλεςθ ζργων και θ παροχι υπθρεςιϊν, ςτισ
οποίεσ αποβλζπει ο Δθμόςιοσ Φορζασ.
Επιπλζον, κα πρζπει να προςδιορίηονται τα λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτθριςτικά, οι προδιαγραφζσ του και τα λοιπά απαραίτθτα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τον γενικό ςχεδιαςμό του ζργου, κακϊσ και οι
παράγοντεσ που ζχουν λθφκεί υπόψθ για τθν επιλογι των ςυγκεκριμζνων
λειτουργικϊν και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.
– Γενικόσ ςχεδιαςμόσ του ζργου, λεπτομερισ περιγραφι αναγκϊν και οι
κρίςιμοι παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται ο ςχεδιαςμόσ
– Εκτίμθςθ των απαιτοφμενων υποδομϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου
– Παρουςίαςθ του ςυνολικοφ εφρουσ των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με το
ζργο και επιλογι αυτϊν που κα ανατεκοφν ςτον Ιδιωτικό Φορζα
Σφμπραξθσ.
– Συνοπτικι περιγραφι των απαιτιςεων με ζμφαςθ ςτα αποτελζςματα που
κα πρζπει να επιτυγχάνονται :
 Υποδομζσ: Κακοριςμόσ των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν
 Υπθρεςίεσ: Εκτίμθςθ των κφριων δεικτϊν απόδοςθσ που θ Ανακζτουςα
Αρχι ςχεδιάηει να εφαρμόςει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παροχισ των
υπθρεςιϊν από τον Ιδιωτικό Φορζα Σφμπραξθσ.
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Αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ – Ενότθτα 3

Αναγκαιότθτα
Υλοποίθςθσ

– Καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.
– Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ και αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ του
ςυγκεκριμζνου ζργου. Αναλυτικι παρουςίαςθ των:
 Αναγκϊν που το ζργο ζρχεται να καλφψει
 Εξοικονομιςεων ςε πόρουσ που κα προκφψουν από τθ υλοποίθςθ του
 Ωφελειϊν που κα προκφψουν για τθν τοπικι κοινωνία (ενδεικτικά: τόνωςθ
τουριςτικισ - εμπορικισ κίνθςθσ, αφξθςθ παραγωγικότθτασ, κάλυψθ
αναγκϊν κ.α.)
 Κακϊσ και όλων των άλλων παραγόντων που κατά τθν κρίςθ του Δθμόςιου
Φορζα κακιςτοφν αναγκαία τθν υλοποίθςθ του.
– Ζνταξθ του ζργου ςτο γενικότερο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Δθμόςιου
Φορζα για τθν επίτευξθ των ςτόχων του και τθν κάλυψθ των αναγκϊν του.
– Παρουςίαςθ των εναλλακτικϊν λφςεων που ζχουν εξεταςκεί για τθν
υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου (πζραν τθσ υλοποίθςθσ μζςω ΣΔΙΤ)
– Αιτιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου μζςω ΣΔΙΤ. Περιγραφι και
ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν, τεχνικϊν, κοινωνικο-οικονομικϊν
κριτθρίων που τεκμθριϊνουν τθ ςκοπιμότθτα τθσ υλοποίθςθσ τθσ
προτεινόμενθσ ςφμπραξθσ μζςω ΣΔΙΤ.
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Παρουςίαςθ προτεινόμενθσ μορφισ Σφμπραξθσ – Ενότθτα 4

Παρουςίαςθ προτεινόμενθσ
μορφισ Σφμπραξθσ

– Ο ςυνδυαςμόσ δραςτθριοτιτων που κα ανατεκοφν ςτον Ιδιωτικό Φορζα
Σφμπραξθσ όπωσ θ μελζτθ, θ χρθματοδότθςθ, θ καταςκευι (ι ανακαίνιςθ ι
μεταςκευι), θ ςυντιρθςθ, θ λειτουργία (τεχνικι διαχείριςθ) ι θ
εκμετάλλευςθ δθμοςίων υποδομϊν και θ παροχι ςχετικϊν υπθρεςιϊν.
– Η προτεινόμενθ διάρκεια τθσ Σφμπραξθσ.
– Υποχρεϊςεισ του Δθμόςιου και του Ιδιωτικοφ Τομζα.
– Ο αρχικόσ επιμεριςμόσ των κινδφνων που απορρζουν από τθν κατανομι
αρμοδιοτιτων, ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
– Τυχόν ηθτιματα επιμεριςμοφ κινδφνου που διαφοροποιοφνται από τισ
ςυνικεισ πρακτικζσ ςε ζργα ΣΔΙΤ, τεκμθρίωςθ του προτεινόμενου
επιμεριςμοφ και εφόςον είναι εφικτό, αναφορά ςε παραδείγματα όπου ο
ςυγκεκριμζνοσ επιμεριςμόσ ζχει λειτουργιςει επιτυχϊσ ςε ζργα ΣΔΙΤ.
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Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ– Ενότθτα 5

Ανάλυςθ όλων των
πικανϊν πθγϊν
εςόδων

Χρθματοοικονομικι
Ανάλυςθ

Εκτίμθςθ Εςόδων
Χαρακτθριςτικά
Εςόδων
Χρθματοοικονομικι
ανάλυςθ

Παραδοχζσ Αναλφςεισ
Αποτελζςματα
Ιςτορικά ςτοιχεία
κόςτουσ παρόμοιων
ζργων
Εκτίμθςθ Εξόδων
Ανάλυςθ του
προχπολογιςμοφ
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Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ– Ενότθτα 5

 Θα πρζπει να παρζχονται αναλυτικά τα ιςτορικά ςτοιχεία κόςτουσ του Δθμοςίου φορζα για τθν καταςκευι
παρόμοιων εγκαταςτάςεων (ςε περίπτωςθ ζργων που περιλαμβάνουν τθν καταςκευι υποδομϊν), για τθ λειτουργία τουσ
ι τθν προςφορά υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των τρεχουςϊν αναγκϊν.
 Συγκεκριμζνα θ ανάλυςθ κα πρζπει να καταλιγει ςε εκτίμθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ που κα επωμιηόταν ο Δθμόςιοσ
Φορζασ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του προτεινόμενου ζργου με παραδοςιακό τρόπο. Η παρουςίαςθ των
επιμζρουσ ςτοιχείων κα πρζπει να είναι αναλυτικι.

Ιςτορικά ςτοιχεία
κόςτουσ παρόμοιων
ζργων
Χρθματοοικονομικι
ανάλυςθ

Εκτίμθςθ Εξόδων

Ανάλυςθ του
προχπολογιςμοφ

 Καταςκευαςτικό κόςτοσ υποδομϊν.
 Κόςτοσ προμικειασ αναγκαίου εξοπλιςμοφ.
 Ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ των υποδομϊν που κα
τεκμθριϊνεται βάςει ςτοιχείων του Δθμόςιου Φορζα ι τθσ
αγοράσ.
 Κόςτοσ αντικατάςταςθσ κφκλου ηωισ των υποδομϊν για
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμπραξθσ.
 Ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ - παροχισ υπθρεςιϊν που κα
τεκμθριϊνεται βάςει ςτοιχείων του Δθμόςιου Φορζα ι τθσ
αγοράσ.

 Ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ του ζργου ι τθσ υπθρεςίασ που προτείνεται να υλοποιθκεί ςε αντιςτοιχία με τθν
κατανομι αρμοδιοτιτων όπωσ αυτι παρουςιάςτθκε ςτθν Ενότθτα 4.
 Η κοςτολόγθςθ του ζργου κα πρζπει να βρίςκεται ςε αντιςτοιχία με τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα και τισ
προδιαγραφζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτθν Ενότθτα 2.
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Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ– Ενότθτα 5

 Παρζχονται επαρκείσ ενδείξεισ για τθν φπαρξθ
επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν υλοποίθςθ
παρόμοιων υποδομϊν και ιδιαιτζρωσ μζςω ΣΔΙΤ.

 Ζχουν εξεταςκεί όλεσ οι εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ
εςόδων μζςω του ζργου και παρουςιάηονται οι λόγοι για τουσ oποίουσ
επελζγθςαν οι ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ ζναντι εναλλακτικϊν.

Ανάλυςθ όλων
των πικανϊν
πθγϊν εςόδων
Εκτίμθςθ Εςόδων
Χρθματοοικονομι
κι ανάλυςθ
Χαρακτθριςτικά
Εςόδων

 Ιδιαίτερα για ζργα όπου τα ζςοδα κα προκφπτουν από τθν
επιβολι τελϊν ςτουσ χριςτεσ μζςω τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
(ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται ζργα διαχείριςθσ
απορριμμάτων, βιολογικοφ κακαριςμοφ κ.λπ.) κα πρζπει να
παρουςιάηονται αναλυτικά.

 Παρουςιάηονται αναλυτικά ςτοιχεία του κλάδου, του
ανταγωνιςμοφ, τθσ ηιτθςθσ και τθσ ωριμότθτασ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ.
 Παρζχονται ςτοιχεία από τυχόν ζρευνεσ αγοράσ/
προδιαγνωςτικζσ ζρευνεσ για το ςυγκεκριμζνο ζργο ι
περιπτϊςεισ παρόμοιων ζργων ΣΔΙΤ που ζχουν υλοποιθκεί με
επιτυχία.

 Προςδιορίηεται το φψοσ των αναμενόμενων εςόδων από τθ
λειτουργία του ζργου, ο βακμόσ βεβαιότθτασ τουσ και γίνεται
ανάλυςθ ευαιςκθςία κρίςιμων παραγόντων.
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Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ– Ενότθτα 5

 Παραδοχζσ
 Παρουςιάηονται αναλυτικά οι παραδοχζσ ςτισ οποίεσ εδράηεται το χρθματοοικονομικό μοντζλο. Ενδεικτικά
αναφζρονται: κόςτοσ δανειακϊν κεφαλαίων, προμικειεσ χρθματοδότθςθσ, κόςτοσ ιδίων κεφαλαίων, βακμόσ μόχλευςθσ,
φορολογία, δείκτεσ κάλυψθσ δανειακϊν υποχρεϊςεων, πλθκωριςμόσ κ.λπ.
 Παρζχονται ιςτορικά ςτοιχεία χρθματοδότθςθσ του Δθμόςιου Φορζα από τον δθμόςιο προχπολογιςμό

Χρθματοοικονομικι
ανάλυςθ

Παραδοχζσ
Αναλφςεισ
Αποτελζςματα

 Αναλφςεισ
 Πραγματοποιείται ανάλυςθ ευαιςκθςίασ κρίςιμων παραγόντων ϊςτε
να εκτιμθκεί θ επίδραςθ ςτθ βιωςιμότθτα του ζργου ι/και το φψοσ των
πλθρωμϊν διακεςιμότθτασ

 Αποτελζςματα
 Τεκμθριϊνεται θ ζλλειψθ ανταποδοτικότθτασ ι θ περιοριςμζνθ ανταποδοτικότθτα.
 Για τα ανταποδοτικά ζργα:
 τεκμθριϊνεται θ βιωςιμότθτα του ζργου
 Για τα μθ ανταποδοτικά και τα μερικϊσ ανταποδοτικά ζργα:
 υπολογίηεται το φψοσ των ετιςιων αναγκϊν χρθματοδότθςθσ του δθμόςιου φορζα από τον δθμόςιο προχπολογιςμό
(πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ)
 Παρατίκενται προβλεπόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμπραξθσ
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Νομικι – Τεχνικι ωρίμανςθ – Ενότθτα 6

Νομικι – Τεχνικι
Ωρίμανςθ

Η Ειδικι Γραμματεία ΣΔΙΤ κα αξιολογιςει τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των απαιτιςεων
του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, κακϊσ και τθν πλθρότθτα
τθσ πρόταςθσ, με ςκοπό τόςο τθ ταχεία και ορκι ωρίμανςθ του ζργου, όςο και τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ εξζλιξθσ τθσ μακροχρόνιασ ςφμβαςθσ.

Θζματα
ακινιτου/χϊρου
του ζργου

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ

Καταλλθλότθτα ακινιτου
•Πολεοδομικά
•Περιβαλλοντικά –
Αδειοδοτιςεισ
•Τεχνικά και λοιπά ηθτιματα
•Εκκρεμότθτεσ – Πλάνο Δράςθσ
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Νομικι – Τεχνικι ωρίμανςθ – Ενότθτα 6

Θζματα
ακινιτου/χϊρου
του ζργου

Ιδιοκτθςιακό
κακεςτϊσ

Πλιρθσ περιγραφι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ

– Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ κα πρζπει να επιςυναφκοφν οι τίτλοι
ιδιοκτθςίασ, παραχωρθτιρια και οι αντίςτοιχεσ μεταγραφζσ τουσ ςτα
υποκθκοφυλακεία ι/και κτθματολογικά γραφεία, κακϊσ και τα τοπογραφικά
διαγράμματα που περιγράφουν τισ πράξεισ αυτζσ
– Σε περίπτωςθ που υπάρχουν εκκρεμι ηθτιματα κα πρζπει να γίνει καταγραφι των
απαραίτθτων ενεργειϊν και χρονικόσ κακοριςμόσ επίλυςθσ αυτϊν
– Σε κάκε περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να ζχει κατοχυρϊςει το
αποκλειςτικό και αδιαφιλονίκθτο δικαίωμα κυριότθτασ ι αποκλειςτικό δικαίωμα
χριςθσ επί του ακινιτου, πριν από τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του Ν.3389/2005
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Νομικι – Τεχνικι ωρίμανςθ – Ενότθτα 6

Θζματα
ακινιτου/χϊρου
του ζργου

Καταλλθλότθτα
ακινιτου

Πολεοδομικά ηθτιματα
 Πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ζκταςθσ
• Η ζκταςθ βρίςκεται εντόσ ι εκτόσ
ςχεδίου πόλεωσ;
• Η χριςθ του ζργου ςυμφωνεί με τισ
επιτρεπόμενεσ χριςεισ τθσ ζκταςθσ;
• Οι όροι δόμθςθσ επαρκοφν για τθν
υλοποίθςθ του ζργου;

Επικαιροποιθμζνο τοπογραφικό
διάγραμμα κεωρθμζνο από τθν
εκάςτοτε πολεοδομία

Περιβαλλοντικά ηθτιματα – Αδειοδοτιςεισ
• Αποδοχι ζργου από τθν τοπικι κοινωνία και κοινι γνϊμθ
• Απαιτείται περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ – ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων;
• Περιγραφι των παρακείμενων χριςεων
• Απαιτείται Γνωμοδότθςθ Δαςικισ Υπθρεςίασ;
• Απαιτείται Γνωμοδότθςθ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων;
• Απαιτείται Γνωμοδότθςθ Εφορείασ Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων;
• Αναφορά λοιπϊν αδειοδοτιςεων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του ζργου
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Νομικι – Τεχνικι ωρίμανςθ – Ενότθτα 6

Θζματα
ακινιτου/χϊρου
του ζργου
Καταλλθλότθτα
ακινιτου

Τεχνικά και λοιπά ηθτιματα
 Πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι όλων των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ζκταςθσ
• Υπάρχουν διατθρθτζα κτίρια εντόσ τθσ ζκταςθσ;
• Υπάρχουν υποδομζσ που κα ςυνεχίςουν να είναι ςε χριςθ κατά τθν διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ;
• Απαιτείται θ εκτζλεςθ παραπλεφρων ζργων εντόσ ι/και εκτόσ τθσ ζκταςθσ πριν
από τθν ςφμπραξθ ΣΔΙΤ (π.χ. επζκταςθ ι απομάκρυνςθ δικτφων κοινισ ωφελείασ,
επζκταςθ οδικοφ δικτφου, κυκλοφοριακζσ ςυνδζςεισ);
• Απαιτείται θ εκπόνθςθ προκαταρκτικϊν μελετϊν και ερευνϊν (π.χ. δοκιμαςτικζσ
τομζσ για αρχαιολογικά ευριματα, ειδικζσ γεωλογικζσ μελζτεσ);
• Υπάρχουν ζργα τα οποία μπορεί να επθρεάςουν μελλοντικά τθν εκτζλεςθ του εν
λόγω ζργου (π.χ. διζλευςθ οδικοφ άξονα πολφ κοντά από το οικόπεδο);

Εκκρεμι ηθτιματα – Πλάνο Δράςθσ
 Μετά τθν παρουςίαςθ όλων των παραπάνω ηθτθμάτων θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να
παρουςιάςει τισ εκκρεμότθτεσ που πρζπει να διευκετθκοφν ϊςτε να επιτευχκεί ο αναγκαίοσ βακμόσ
τεχνικισ ωρίμανςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
 Σε αυτό το πλαίςιο είναι αναγκαία θ αναλυτικι καταγραφι ενεργειϊν και εκτιμϊμενου
χρονοδιαγράμματοσ.
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Χρονοδιάγραμμα – Ενότθτα 7

Ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα
•

Διαδικαςία πρόςλθψθσ ςυμβοφλων (εάν δεν ζχουν ιδθ

προςλθφκεί) (ςε μινεσ)
•

Διαδικαςία επιλογι Ιδιϊτθ (ςε μινεσ)

•

Υλοποίθςθ υποδομισ (ςε μινεσ)

•

Λειτουργία / ςυντιρθςθ / εκμετάλλευςθ υποδομισ (ςε ζτθ).
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Διαδικαςία Υλοποίθςθσ
Συμπλιρωςθ
Στοιχείων

Υποβολι Πρόταςθσ προσ ΕΓΣΔΙΤ

Αξιολόγθςθ από ΕΓΣΔΙΤ

Απόρριψθ πρόταςθσ

Όχι

Ικανοποιοφνται τα
κριτιρια
υπαγωγισ?

Εν Μζρει

Ναι
Ζνταξθ ςτον Κατάλογο Προτεινόμενων
Συμπράξεων

Υποβολι Αίτθςθσ Υπαγωγισ προσ ΔΕΣΔΙΤ
Απόρριψθ
Δθμόςια Χρθματοδότθςθ ι
Εγκατάλειψθ

Όχι

Εγκρίνεται θ
Αίτθςθ Υπαγωγισ?
Ναι

Ζγκριςθ
•Ζγκριςθ Χρθμ/ςθσ και Ζνταξθ ςτο ΠΔΕ
•Προςλιψεισ Συμβοφλων
•Προετοιμαςία Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ

Προκιρυξθ Ζργου

Υποβολι Προςφορϊν

Αξιολόγθςθ και Επιλογι
Αναδόχου

Ζναρξθ Υλοποίθςθσ Ζργου

Εγκρίςεισ Μελετϊν Αδειϊν

Υπογραφι Σφμβαςθσ ΣΔΙΤ
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