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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ

Η πρόταςη κατατίθεται ςε τρία (3) αντίγραφα και ςε ηλεκτρονική μορφή (cd rom)

(α) 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

(β) Αντικείμενο ςφμπραξθσ – τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ζργου
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.
Ενδεικτικά:
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.
(γ) Σκοπιμότθτα υλοποίθςθσ προτεινόμενου ζργου μζςω ΣΔΙΤ
Στθν παράγραφο αυτι κα πρζπει να γίνει:
Περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ
Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ, αναγκαιότθτασ, αποδοχισ και άμεςθσ υλοποίθςθσ του ζργου, όπωσ
αυτό εντάςςεται ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Δθμόςιου Φορζα. Αναλυτικι παρουςίαςθ των:
o Αναγκϊν που το ζργο ζρχεται να καλφψει
o Εξοικονομιςεων ςε πόρουσ που κα προκφψουν από τθ υλοποίθςθ του
o Ωφελειϊν που κα προκφψουν για τθν τοπικι κοινωνία (ενδεικτικά: τόνωςθ τουριςτικισ εμπορικισ κίνθςθσ, αφξθςθ παραγωγικότθτασ, κάλυψθ αναγκϊν κ.α.)
o Κακϊσ και όλων των άλλων παραγόντων που κατά τθν κρίςθ του Δθμόςιου Φορζα κακιςτοφν
αναγκαία τθν υλοποίθςθ 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.
Ζνταξθ του ζργου ςτο γενικότερο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Δθμόςιου Φορζα για τθν επίτευξθ των
ςτόχων του και τθν κάλυψθ των αναγκϊν του.
(δ) Παρουςίαςθ προτεινόμενθσ μορφισ ςφμπραξθσ
Οι Συμβάςεισ Σφμπραξθσ κα πρζπει να πλθροφν ςωρευτικά τισ προχποκζςεισ του άρκρου 2 παρ. α του
Νόμου 3389/2005. Στθν παράγραφο αυτι πρζπει να γίνει αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ τθσ
προτεινόμενθσ 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.

(ε) Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ – Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ
1. Ιςτορικά ςτοιχεία (ι ετιςιεσ δαπάνεσ) 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.
2. Ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ του ζργου ι τθσ υπθρεςίασ που προτείνεται να υλοποιθκεί (π.χ.
δαπάνθ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, προμικειασ υλικϊν, προςφοράσ υπθρεςιϊν)
ανάλογα με τθν προτεινόμενθ μορφι και το χρόνο Σφμπραξθσ.
3α. Ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ: Προςδιοριςμόσ αναμενόμενων εςόδων του Ιδιωτικοφ Φορζα που
προκφπτουν από τθν εκμετάλλευςθ, τθν ενοικίαςθ χϊρων, τθν παροχι υπθρεςιϊν ι τα τζλθ
χριςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμπραξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να γίνει αναλυτικι
περιγραφι του ςχεδίου εκμετάλλευςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμπραξθσ, των ςτοιχείων ηιτθςθσ
και του ανταγωνιςμοφ. Με βάςθ τα παραπάνω, κα πρζπει να προκφψουν τα προβλεπόμενα ζςοδα
και ζξοδα του Ιδιϊτθ, οι προβλεπόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενϊ κα πρζπει να γίνει και
ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των κρίςιμων παραμζτρων του ζργου, ϊςτε να προκφψει ζνα βαςικό
ςενάριο και τα εναλλακτικά του.
3β. Μθ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ: Τεκμθρίωςθ τθσ ζλλειψθσ ανταποδοτικότθτασ, των ιςτορικϊν
ςτοιχείων χρθματοδότθςθσ του Δθμόςιου Φορζα από το δθμόςιο προχπολογιςμό και εκτίμθςθ
των προβλεπόμενων μελλοντικϊν ετιςιων αναγκϊν χρθματοδότθςθσ του Δθμόςιου Φορζα από το
δθμόςιο προχπολογιςμό για το αντικείμενο τθσ ςφμπραξθσ (πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ).
3γ. Μερικϊσ ανταποδοτικά ζργα ΣΔΙΤ: Τεκμθρίωςθ τθσ περιοριςμζνθσ ανταποδοτικότθτασ,
προςδιοριςμόσ αναμενόμενων εςόδων του Ιδιωτικοφ Φορζα που ενδζχεται να προκφπτουν από
τθν εκμετάλλευςθ, τθν ενοικίαςθ χϊρων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ

ςφμπραξθσ, των ιςτορικϊν ςτοιχείων χρθματοδότθςθσ του Δθμόςιου Φορζα από το δθμόςιο
προχπολογιςμό

και
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χρθματοδότθςθσ του Δθμόςιου Φορζα από το δθμόςιο προχπολογιςμό για το αντικείμενο τθσ
ςφμπραξθσ (πλθρωμζσ διακεςιμότθτασ).

(ςτ) Ενζργειεσ ωρίμανςθσ του ζργου – Νομικά και τεχνικά κζματα
Αναφορά ςτισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ζχει τυχόν προβεί ζωσ ςιμερα ο Δθμόςιοσ Φορζασ για τθν
ωρίμανςθ του ζργου ι τθσ υπθρεςίασ και για τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςίασ τθσ ανάκεςθσ των
ςχετικϊν ςυμβάςεων (π.χ. πρόςλθψθ χρθματοοικονομικϊν, τεχνικϊν και νομικϊν ςυμβοφλων,
εκπόνθςθ μελετϊν, ςφνταξθ τευχϊν και ςχεδίων Συμβάςεων).
Θα πρζπει να αντιμετωπίηονται ιδίωσ:
Θζματα κυριότθτασ των ακινιτων
Πολεοδομικά κζματα
Θζματα εγκρίςεων, αδειοδοτιςεων
Θζματα αρμοδιοτιτων (όταν το αντικείμενο εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα περιςςοτζρων του ενόσ
φορζων)
Κτιριολογικό πρόγραμμα και προμελζτεσ (επιςυναπτόμενα).
Πλιρθσ περιγραφι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ
Θα 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
Πολεοδομικά ηθτιματα
Πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ζκταςθσ. Ενδεικτικά:

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
(επιςυναπτόμενο)
Περιβαλλοντικά ηθτιματα – Αδειοδοτιςεισ
Ενδεικτικά:
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
Τεχνικά και λοιπά ηθτιματα
Πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι όλων των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ζκταςθσ. Ενδεικτικά:
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);
Παρουςίαςθ εκκρεμοτιτων που πρζπει να διευκετθκοφν ϊςτε να επιτευχκεί ο αναγκαίοσ βακμόσ

τεχνικισ ωρίμανςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ - αναλυτικι καταγραφι
ενεργειϊν και εκτιμϊμενου χρονοδιαγράμματοσ.

(η) Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ ενεργειών από το Δθμόςιο Φορζα μετά τθν ζγκριςθ του
ζργου από τθ Διυπουργικι Επιτροπι
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).

