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ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1.

-

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Α. Εισαγωγή-Ιστορικό
Με τον όρο συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια έργα , εννοούμε τη συμμε
τοχή στη χρηματοδότηση υλοποίησης ενός Δημ. Έργου, τόσο του ιδιωτικού
όσο και του Δημόσιου τομέα. Σαν αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του ιδιωτι
κού τομέα, παραχωρείται σε αυτόν το δικαίωμα για την εκμετάλλευση του

έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με όρους, προϋποθέσεις και δια
καιώματα που
των έργων.

αναφέρονται στις σχετικές Συμβάσεις Παραχώρησης (Σ.Π.)

Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήμα

τος, στη διάρκεια του οποίου το έσοδα λειτουργίας του έργου θα καλύψουν

το κεφάλαιο της ιδιωτικής συμμετοχής

και τη συμφωνημένη απόδοσή του , η

κυριότης του έ ργου μεταφέρεται στο Δημόσιο , ενώ πιθανόν να προβλέπεται
και η ταχύτερη επιστροφή του έργου εφ' όσον τα παραπάνω καλυφθούν
ενωρίτερα (σε συντομότερο χρόνο από την περίοδο παραχωρήσεων).
1

Η παραγωγή έργων υποδομής, αλλά και γενικώτερα έργων με αυτοχρη
ματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, είναι σύστημα που εφαρμόσθηκε σε πολ
λές προηγούμενες χρονικές περιόδους όπως στην Αρχαία Αθήνα, όπου πα
ρείχαν στους ιδιώτες διάφορα προνόμια, μέχρι την πρόσφατη περίοδο του
19ου και 20ου αιώνα που κατασκευάσθηκαν πολλά έργα με το σύστημα αυτό

π .χ. διώρυγες Παναμά, Σουέζ, Κορίνθου αλλά και μεγάλα σιδηροδρομικά δί
κτυα , ηλεκτροδοτήσεις, υδροδοτήσεις κλπ .
Μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, λόγω της γενικής αποδοχής της δυναμι

κής παρέμβασης του κράτους σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, αλλά και της
οικονομικής ανάπτυξης του ελληνικού κράτους κατά τη περίοδο που ακο
λούθησε μετά την ανασυγκρότηση της χώρας, το σύστημα ατόνησε.

Τα τελευταία χρόνια το σύστημα επανήλθε και χρησιμοποιήθηκε κυ
ρ ίως στην Ευρώπη για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Κύρια αιτία ήταν η
διόγκωση των δημοσίων δαπανών σε όλα τα επίπεδα και η αδυναμία των φο
ρολογικών εσόδων να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε τεχνι 

κά έργα υποδομής κυρίως.

Πεδίο εφαρμογής του συστήματος αυτού σήμερα στη χώρα μας, ε ίναι
τα έργα μεγάλου προϋπολογισμού που δύσκολα μπορεί να χρηματοδοτήσει

μόνο του το Ελληνικό Δημόσιο , ή ειδικής τεχνολογίας όπως το ΝΔ των Σπά
των, η Ελεύθερη λεωφόρος Ελευσίνας-Σταυρού-ΝΔ Σπάτων, το Μετρό Αθη
νών, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου , το Μετρό Θεσ/νίκης, η ζεύξη του Μαλλιακού

Κόλπου .
Τα έργα αυτά, περιλαμβανομένου

και του Μετρό Αθηνών υπάγονται

στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημο

σίων Έργων, που συστάθηκε με το Π.Δ.
Π .Δ.

54/97.

166/96 και τροποποιήθηκε με το

Στις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ/ΣΕΑ που είναι υπηρεσία της εν λό

γων Γ. Γ .Σ.Δ. Ε.

υπάγονται τα έργα του

Περιφερειακού Δακτυλίου Απ ικής

1

(Ελεύθερη Λεωφόρος

Ελευσίνας-Σταυρού-ΝΔ Σπάτων και Δυτική

Περιφε

ρειακή Λεωφόρος Υμηπού) και της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου από την ενασχό

ληση της οποίας με αυτού του είδους τα έργα αντλείται η εμπειρία της μέχρι
σήμερα.

Την παραχωρησιούχο εταιρεία (τα μέλη της οποίας συμμετέχουν και
στην κοινοπραξία κατασκευής) του Περιφερειακού Δακτυλίου Απικής απο
τελούν
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ελληνικές τεχνικές εταιρείες Η ' τάξεως σε ποσοστό

συμμετοχή γαλλικής εταιρείας κατά

93%

με τη

7% (κυρίως για τη περ ίοδο λειτουργίας

του έργου) και αντίστοιχα για το έργο ζεύξης Ρίου -Αντιρρίου συμμετείχαν

ελληνικές τεχνικές εταιρείες Η ' τάξεως σε ποσοστό

45%, με επί κεφαλής

διαφορετική Γαλλική εταιρεία από την προηγούμενη σε ποσοστό 55%.
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Η υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα μας , να προωθήσει και να ολο

κληρώσει τα έργα για τα οποία δεν επαρκούν οι Κοινοτικοί πόροι, με κεφά
λαια που θα ζητήσει από την αγορά, μετά και την πρόσφατη διακήρυξη της
κυβερνήσεως ότι θα εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό τη μέθοδο της αυτοχρημα

τοδότησης, καθιστούν τις Συμβάσεις Παραχώρησης αντικείμενο προσεκτι
κής ενασχόλησης και περισσότερο επ(καιρες.

Β. Επιδιώξεις του συσrήματοc;
Οι βασικές επιδιώξεις του συστήματος είναι:
α) Η συμμετοχή ιδ ιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση απαραίτητων
έ ργων που αδυνατούν να καλύψουν τα δημόσια έσοδα .

β) Η μεταβίβαση της ευθύνης για το κόστος και το χρόνο που απαιτού
νται για την εκτέλεση έργων υποδομής στους ιδιώτες.
γ) Η ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης των έργων σε πιο αντα

γωνιστικά συστήματα οργάνωσης διαχείρισης .
δ)

Η

δικαιότερη συνεισφορά του χρήστη

(π .χ.

διόδια)

στις δαπάνες

αποπληρωμής των επενδεδυμένων κεφαλαίων και στο κόστος λειτουργ ίας
και συντήρησης.

Γ . Χαρακτηριστικά του συστήματος
Ο υψηλός προϋπολογισμός των έργων προϋποθέτει τη σύναψη δανεί

ων , απαιτεί, εκτός των

2 συμβαλλομένων μερών Αναδόχου και Κυρίου του

Έργου, και τη συμμετοχή άλλων

2

που είναι ο δανειοδότης και ο εγγυτής

της δανειοδότησης, διότι τα ίδια κεφάλαια Αναδόχου και Κυρ ίου του Έργου

(Κ.τ . Ε .) συνήθως είναι αθροιστικά το
νως εμφανίζονται
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50%

του προϋπολογισμού και επομέ

εμπλεκόμενα μέρη :

Λόγω του μεγάλου χρόνου αποπληρωμής των δανείων, και επειδή η λη -

3

κτικότητα των δανείων των εμπορικών τραπεζών είναι σημαντικό μικρότερη,
τα δάνεια τα χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που λόγω
του αναπτυξιακού χαρακτήρα της μπορεί να χορηγεί δάνεια για έργα υποδο
μής, διάρκειας

20

ή

25

ετών. Οι εγγυοδότριες Τράπεζες είναι όμιλος Εμπο

ρικών Τραπεζών , που εγγυούνται προς την ΕΤΕπ τα δάνεια που χορηγεί
στον Ανάδοχο για την κατασκευή του έργου αλλά συμμετέχουν δευτερευό
ντως και στη δανειοδότηση .

Όσον αφορά τώρα την
λέτη ,

κατασκευή,

λειτουργία)

υλοποίηση αυτών των έργων (σχεδιασμός, με
συμμετέχουν από πλευράς ιδιωτικού τομέα

μία σειρά από ισχυρότατους οικονομικούς παράγοντες όπως: α) τεχνικές

εταιρείες (μελετητικές και κατασκευαστικές) , β) βιομηχανία , γ το τραπεζικό
και ασφαλιστικό σύστημα,

δ) εξειδικευμένοι σύμβουλοι παροχής τεχνικών,

νομικών και οικονομικών υπηρεσιών και γενικά παροχής υπηρεσιών , και ο
δημόσιος τομέας.
Στη σημερινή Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, των συνεχών και πολυταλα

ντευομένων πολιτικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών, με κυρίως οικονο-

,

μική βάση (όπου ακόμα και η προστασία της υγείας των ανθρώπων συνυπο
λογίζεται

όταν χρειάζεται αν θυμηθούμε τη μείωση των επιτρεπόμενων

ορίων ραδιενέργειας για την προστασία προϊόντων Ευρωπαίων συνεταίρων),

εύκολα φαντάζεται κανείς τις διαστάσεις και το μέγεθος του πεδ ίου στο
οποίο αναπτύσσονται, αλλά και την ισχύ και δριμύτητα με την οποία ασκού
νται

ή

επιβάλλονται τα

διεθνή

συμφέροντα,

που

στις

διαδικασίες

τους

εντάσσονται, εκτός των τεχνικοοικονομικών και γεωπολιτικά κριτήρια.

Είναι γνωστή τόσο η Γαλλογερμανική συνεργασία που λειτουργεί στα
πλαίσια της Ε.Ε., όσο επίσης και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών που
διεκδίκησαν όλα τα μεγάλα έργα της χώρας μας . Πιά ουσιώδης διάκριση και
πολύ χαρακτηριστική των έργων αυτών, συγκριτικά με τα έ ργα υποδομής
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που χρηματοδοτεί το κράτος. είναι ότι οι διαστάσεις , χρηματοπιστωτική, νο
μική και συμβασιακή κυρ ιαρχούν στην ουσία , τη διαδικασία και στο διαγωνι
σμό του έργου από την τεχνική ή τεχνολογική .

2.

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μετά την καταγραφή και την ιεράρχηση ενός έργου ως διαπιστωμένα
αναγκαίου , ακολουθούν οι παρακάτω φάσεις, εφ ' όσον αποφασισθεί η διαδι

κασία της παραχώρησης. Η επιλογή όμως των έργων που θα χρηματοδοτη
θούν από τους φορε ίς της Ε.Ε ., εντάσσεται σε γενικότερες ιεραρχήσεις ή
πολιτικές (π.χ. διευρωπαϊκό δίκτυα) που δεν συμπίπτει κατ' ανάγκη με τις
ελληνικές ανάγκες ενώ δεν γίνβται και σύγκριση μεταξύ κοινωνικοοικονομι
κής και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας.
α) Φόση σχεδιασμού
Στη διάρκεια αυτής της φάσης εκπονούνται οι απαραίτητες μελέτες
όπως: τεχνικές, περιβαλλοντικές ,

οικονομικές ,

,

κοινωνικές , πρόβλεψη ζήτη-

σης και κυκλοφορίας, χρήσεων γης και όλες όσες απαιτούνται ακόμη από τη
φύση του έργου. Παράλληλα για τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έρ
γου ,

προσλαμβάνεται οικονομικός σύμβουλος ,

ο οπο(ος μετά την επιλογή

του θα διερευνήσει τη χρηματοδοτησιμότητα του έργου, και θα ασχοληθεί
με την εξασφάλισή της , εφ ' όσον υπάρξει ενδιαφέρον. Επίσης πρέπει να γί
νουν μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, προσδ ιορισμός ποσοστού συμμε 

τοχής δημοσίου τομέα , ιδιωτικού και δανείων, επιτρεπόμενο ύψος διοδίων ,

και υπολογισμός όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων.
Στα πλαίσια των συμβατικών σχέσεων πρέπει να μελετηθεί το σχετικό
νομικό πλαίσιο , όροι συνεργασίας, πιθανοί συνέταιροι, αντιμετώπιση κινδύ
νων , φορολογικά θέματα , εγγυήσεις και άλλα περισσότερο ή λιγότερο ση 
μαντικά συμβατικά θέματα . Προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης (εφ '
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όσον κριθε ί χρηματοδοτήσιμο το έργο)

και πρώτη αντιμετώπιση θεμάτων

απαλλοτριώσεων.

β) Φάση διαγωνισμού (με προεπιλογή)

Αφού γίνει η προεπιλογή με σημαντικότερα κριτήρια την εμπειρία σε
σχετικής φύσεως έργα και την αξιοπιστία και φερεγγυότητα των υποψηφίων
αναδόχων ακολουθεί μετά από παρατηρήσεις, διευκρινίσεις και διορθώσεις
των συμβατικών τευχών, η υποβολή των προσφορών και η αξιολόγησή τους.
Οι χρηματοπιστωτικές και λοιπές συμβατικές εγγυήσεις του ΚτΕ προσ
διορίζουν από τη φάση των τευχών δημοπράτησης, το βαθμό επιτυχίας του
διαγωνισμού κατ' αρχήν και την πιθανότητα απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του
έργου. Σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας του διαγωνισμού είναι επί
σης ο προσδιορισμός των γενικών και ειδικών χρηματοοικονομικών κριτη 

ρίων αξιολόγησης των προσφορών με κρισιμότερα την αξιοπιστία των συμ
μετεχόντων και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους . Εδώ θα πρέπει να

γίνει διάκριση ότι ο σημαντικότερος παράγων για τη δανειοδότηση του έρ-

,

γου από την ΕΤΕπ, είναι η βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του έργου και όχι
η αξιοπιστία, η φερεγγυότητα των αναδόχων.
Οι παράμετροι αξιολόγησης που συνυπολογίζονται για την τελική επι

λογή του υποψηφίου αναδόχου είναι πολλοί (όπως φαίνονται στο συνημμένο
φύλλο

1

που αφορά το έργο του Π .Δ.Α.) .

Κατάρτιση της Σ.Π . μετά από διαπραγματεύσεις με τον 1ο προσωρινό
ανάδοχο, που εάν ναυαγήσουν συνεχίζονται με τον 2ο υποψήφιο εάν υπάρ

χει κ . ο.κ.

εξής:

1)

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων υλοποιούνται τα

Σύσταση Α . Ε. παραχώρησης ,

2)

Σύσταση Κ/Ξ κατασκευής,

βαση μελέτης-κατασκευής μεταξύ Α.Ε. και Κ/Ξ ,
επιστολών,

5)

4)

3)

Σύμ

Εξασφάλιση εγγυητικών

Σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων από την υπογραφή της Σ.Π.
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μέχρι την περ ίοδο παραχώρησης ,

6) Υπογραφή της Σ.Π. (στα φύλλα 2 και 3

φαίνονται τα σχήματα στα οποία καταλήγουν οι Σ.Π. για τα δύο έργα).
Επίσης προβλέπεται η παρουσία ενός ανεξάρτητου τεχνικού γραφείου
(ανεξάρτητος Μηχανικός) αναγνωρισμένης διεθνώς αξίας , κοινής αποδοχής
των συμβαλλομένων , τον οποίο αποδέχονται και οι Τράπεζες, στον οποίο εκ
χωρούνται αρμοδιότητες επίβλεψης από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Διευθύνουσα Υπηρε

σία) . Είναι κατανοητή η βούληση των χρηματοδοτών και εγγυητών να παρα
κολουθούν την πορεία του έργου αλλά είναι και φανερή η έλλειψη εμπιστο
σύνης προς το Ελληνικό Δημόσιο για τη διαχείριση και την κατασκευή του
έργου. Με βάση ποιά λογική το Ελληνικό Δημόσιο που με τις υπηρεσίες του

έχει κατασκευάσει χιλιάδες χιλιόμετρα εθνικών οδών, δε κρίνεται ικανό να
κατασκευάσει μερικές δεκάδες )tιλιομέτρων που ε ίναι ο Π . Δ.Α.; Άλλωστε ελ
ληνικές επιχειρήσεις δεν κατασκευάζουν σαν υπεργολάβοι το Α/Δ των Σπά

των ; Αλλά και το ειδικό έργο της γέφυρας Ευρίπου

-

που είναι μικρογραφία ,

εάν επιτρέπεται η αναγωγή της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου, ελληνική εταιρεία
το μελέτησε, ελληνική εταιρεία το κατασκεύασε και το επέβλεψε . Η παράλ-

'

ληλη λειτουργία του ανεξάρτητου Μηχανικού με τις υπηρεσίες του Ελληνι
κού Δημοσίου

(ΥΠΕΧΩΔΕ) που ασκεί την εποπτεία,

δημιουργούν σχετική

σύγχυση , εάν δεν έχουν οριοθετηθει σαφώς συμβατικά .

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή , ώστε να αποτελεί
Νόμο του Ελληνικού Κράτους , με πρόβλεψη να κατισχύει σε πιθανόν εναντι

ούμενες διατάξεις . ώστε να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες.
Έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Αναδόχου και Τραπεζών για τη σύ 
ναψη των σχετικών δανειακών συμβάσεων και των απαραfτητων εγγυήσεων
των δανείων.
Ουσιαστικά οι συζητήσεις με τους φορε ίς χρηματοδότησης αρχίζουν

από την υπογραφή της Σ.Π. αλλά η κύρωσή της από τη Βουλή, έχει την έν-
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νοια της δέσμευσης του Κράτους για την προβλεπόμενη συμμετοχή του .
Στη φάση αυτή , που είναι η σημαντικότερη και πλέον καθοριστική για
την τύχη του έργου , οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και επομένως χρονοβό
ρες , και έχει προβλεφθεί στον κυρωτικό Νόμο η δυνατότητα αλλαγών στην
κυρωμένη Σ.Π . ώστε να καταστεί χρηματοδοτήσιμο το έργο και με τραπεζι

κούς πλέον όρους . Αυτές οι αλλαγές προβλέπεται, από τις οικείες Σ.Π. , να
επέλθουν με Π.Δ. πριν από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης και επει
δή αφορούν και τα

4 εμπλεκόμενα μέρη έχουν πολλές αναφορές και στις επί

μέρους συμβάσεις .

Στη φάση αυτή ενδιάμεσο στάδιο είναι η κατ' αρχήν συμφωνία της Κυ
ρίας χρηματοδοτικής σύμβασης

(M.F.A.)

(Δανε ιστικής)

μεταξύ του αναδό

χου και της ΕΤΕπ, η οποία επισημοποιείται με την αποδοχή της από το Ελλη
νικό Δημόσιο και στη συνέχεια λεπτομερειακά οριστικοποιούνται οι σχετικές
απαραίτητες εγγυήσεις .

Φάση εκτέλεσης κατασκευής στην οποία τίθεται σε ισχύ η Σ . Π .
Φάση λειτουργίας και συντήρησης.
1

Φάση μεταφοράς του έργου στον ΚτΕ.

3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Ζεύξη Ρfου-Αντιρpίου
Αν για την προτεραιότητα του έργου αυτού υπήρξαν διαφωνίες, για τη

σκοπιμότητά του υπήρξαν λιγότερες ενώ η εναλλακτική λύση με κατασκευή

αυτοκινητοδρόμου κατά μήκος των βορείων παραλίων του Κορινθιακού Κόλ
που δεν βρήκε ισχυρή υποστήριξη .

Η εξασφάλιση της συνδέσεως μεταξύ των δύο βασικών οδικών αξόνων
της χώρας , ΠΑΘΕ και δυτικού άξονα Βορρά-Νότου , καθιστά το έργο ιδιαίτε-

8

ρης και όχι μόνο τοπικής σημασίας της περιφερειακής (Δυτικής Ελλάδας,
Ηπε ίρου) . Αυτός είναι ο λόγος που εντάχθηκε στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Με
ταφορών (Κέρκυρα

1994)

και στα

14

ευρωπαϊκά έργα πρώτης προτεραιότη-

τας.

Η κυρίως γέφυρα είναι καλωδιακή με τρ ία κεντρικά ανοίγματα των
560μ. και δύο ακραία των 305μ . και στηρίζεται σε πυλώνες των οποίων το
ύψος θα φθάσει τα 159μ. και που θα θεμελιωθούν σε βάθη που κυμαίνονται
από 44μ. έως 62μ. σε βάθρα σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στις εξέδρες
ανοικτής θάλασσας (άντλησης πετρελαίου)

με διάμετρο 90μ.

στη

στάθμη

έδρασης . Οι γέφυρες πρόσβασης έχουν μήκος 378μ. στην περιοχή του Ρίου
και 252μ . στην πλευρά του Αντιρρίου με συνολικό μήκος 2 . 920μ . Το μεγάλο
βάθος θεμελίωσης και η υψηλή σεισμικότητα της περιοχής οδηγούν σε πρω

τότυπο και ιδιαίτερο σύνθετο έργο. Η θεμελίωση θα γ ίνει μετά την ενίσχυση
του εδάφους με έμπηξη πασσάλων μήκους 20μ. και διαμέτρου 2μ.
Θα έχει το μεγαλύτερο μήκος καλωδιακού φορέα 2 . 290μ ., το δεύτερο
μεγαλύτερο μήκος καλωδιωτού

ανοίγματος

.

(μετά τα 856μ . της γέφυρας

Νορμανδίας), το τρίτο ύψος πυλώνων (214μ . της γέφυρας Νορμανδίας και
207μ. της γέφυρας

Oresud),

το μεγαλύτερο βάθος θεμελίωσης (στις υπόλοι

πες δεν υπερβαίνει τα 20μ.). Η διατομή της προβλέπει

2

λωρίδες ανά κατεύ

θυνση. Υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί η υλοποίηση των συν
δετηρίων οδών της γέφυρας με τα δύο οδικά δίκτυα, του ΠΑΘΕ και Ναυπά 
κτου-Μεσολογγίου. με εκτιμώμενο συνολικό κόστος (απαλλοτριώσεις, κατα
σκευή κλπ .) περίπου

10

δις δρχ.

Το έργο αυτό έχει αρκετά μεγάλο ιστορικό αρχίζοντας από το

1965,

να

απασχολεί τις υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους αλλά οι μεγάλες δυσκολίες

να το παραπέμπουν στις καλένδες για να γίνει το

1980 η πρώτη προκήρυξη

ενός ατελέσφορου διαγωνισμού , να επακολουθήσει νέος το

9

1987

και ο τε-

λευταίος το

1991

υπογραφή Σ.Π .

ση σε ισχύ

με την παρακάτω εξέλιξη : υποβολή προσφορών

3-1 -96,

24-12-97

κύρωση από τη Βουλή με το Ν.2395/96,

(ενδιάμεσα στις

25-7-97

1-12-93,

24-4-96),

θέ

υπογράφηκε η κύρια δανειστι

κή σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΕΤΕπ).
Η παρέλευση αυτού του μεγάλου διαστήματος στην διάρκεια της αξιο
λόγησης

(2

χρόνια) οφείλεται (κατά κύριο λόγο) στη μη περίληψη στα τεύχη

δημοπράτησης των ιδιαιτεροτήτων των Σ.Π. ενώ η διάρκεια των διαπραγμα

τεύσεων των δανείων και των εγγυήσεων (άλλα
εμπλοκή των

4

2

χρόνια} , οφείλεται στην

μερών που τυχόν διαφωνία κάποιου μέρους επέφερε αλυσι

δωτές αντιδράσεις και επαναδιαπραγματεύσεις καθ' όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς μεταξύ τους και με υποχρεωτική την υπογραφή με διαφορετι

κή χρονική σειρά .
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή ως προς το χρόνο αυτή η διαδικα
σία θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σε κάθε προγραμματισμένη κοινή συνε
δρίαση

(μεταξύ

Αθηνών, Βρυξελών και Λονδίνου)

συμμετείχαν περί τα

40

άτομα με πολυαριθμότερη τη συμμετοχή των αποστολών των Τραπεζών
(ε κτός των εκπροσώπων τους, νομικο ί και οικονομολόγοι συμμετείχαν και

εξωτερικοί συνεργάτες καθώς και Έλληνες συνεργάτες τους ή των συμβού
λων τους). Όσον αφορά το κόστος αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να γίνει
υπολογισμός με βάση την αποζημίωση της ωριαίας απασχόλησης των Λον

δρέζων δικηγόρων .
Ο

προϋπολογισμός

του

740MECU

εκ των οποίων τα

υπόλοιπα

155MECU

έργου

ανέρχεται σε τρέχουσες

585MECU

τιμές

στα

είναι το κόστος κατασκευής και τα

αφορούν το λειτουργικό κόστος και τα χρηματοοικονο

μικά έξοδα του αναδόχου καθώς και τους τόκους της κατασκευαστικής πε 
ριόδου

(60MECU} .

Η συμμετοχή των χρηματοδοτών στο έργο είναι ΕΤΕπ

49%, Χρηματοδ. Συμβολή του Ελλ. Δημοσίου 41 ,5% {200MECU σε τιμές 1-710

93) , Ανάδοχος 9,5%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του αναδόχου ανέρχεται
σε

11 ,5%.

Η κατασκευή του έργου προβλέπεται να διαρκέσει

των οποίων στα

2

7

χρόνια εκ

πρώτα θα γίνουν οι οριστικές μελέτες καθώς και οι προπα

ρασκευαστικές για τις λειτουργίες του εργοταξίου . Υπολογίζεται να λει
τουργήσει το

2004

για

42

χρόνια

(7+35) .

Έχει προβλεφθεί η σύναψη δανεί

ου σε αναμονή με το Ελλ. Δημόσιο που θα ενεργοποιηθεί στην περίοδο λει

τουργίας εάν τα έσοδα δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των δανείων

(75MECU).

Μέχρι σήμερα το Ελλ . Δημόσιο έχει καταβάλει 35δις δρχ. περί

που.

Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ Σπατών και Δυτική Πε

·

ριφερειακή Λεωφόρος Υμηπού.
Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο συνολικού μήκους

63,3

χλμ. εκ των

οποίων 12,βχλμ . είναι το μήκος της Δυτ. Περιφ. Λεωφόρου Υμηπού . Προ
βλέπεται η κατασκευή και τμημάτων άλλων αρτηριών μήκους

9,5

χλμ.

Η σκοπιμότητα του έργου αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι εκτός
της σύνδεσης του ΝΔ των Σπάτων με το κέντρο της Αθήνας και το Θριάσιο
Πεδίο αποτελεί
αναλαμβάνοντας

μέρος
να

και του

εξωτερικού

εξυπηρετήσει

δακτυλίου του

διαμπερείς

λεκανοπεδίου,

κυκλοφορίες

που

σήμερα

διέρχονται από το κέντρο της πόλης.
Το έργο έχει σχεδιασθεί σαν αυτοκινητόδρομος με διόδια με τρεις λω
ρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση εκτός της Δυτ. Περιφ. Λ. Υμηπού, με
λωρίδες ανά κατεύθυνση . Προβλέπεται επίσης η κατασκευή

26

2

ανισόπεδων

κόμβων που θα συνδέουν το νέο αυτοκινητόδρομο με το υπάρχον οδικό δί
κτυο και παράπλευρο οδικό δίκτυο σε όλο το μήκος του . Η σχεδίαση του έ ρ
γου προβλέπει επίσης την απαιτούμενη υποδομή για την μελλοντική κατα 

σκευή δικτύου προαστειακού τραίνου στην κεντρική νησίδα. Το έργο έχε ι

11

διαχωριστεί στο Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο (ΚΑΑ) την επίβλεψη του οποίου
ασκεί ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και στα Παράλληλα Έργα (Π.Ε . ) που επι
βλέπει η ΕΥ ΔΕ/ΣΕΑ.
Το έργο προβλέπεται να παραχωρηθεί για

5

23

χρόνια εκ των οποίων τα

θα απαιτηθούν για την κατασκευή του . Προβλέπεται η σταδιακή κατα

σκευή του με προτεραιότητα στο τμήμα Παλλήνη-Α/Δ Σπάτων και Δυτ. Περ.
Λ . Υμηπού λόγω υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου που έχει σχέση με

τη λειτουργία του ΝΔ Σπάτων. Τα κύρια σημεία της εξέλιξης των φάσεων εί
ναι τα εξής:
Α' φάση διαγωνισμού :

1992

Προεπιλογή : Φεβρουάριος

1993

Β' φάση διαγωνισμού : ΑύγGυστος

1994

Υποβολή προσφορών : Φεβρουάριος

Υπογραφή Σ.Π. : Μάϊος

1996

Κύρωση από τη Βουλή : Δεκέμβριος
Σήμερα

1995

1996

(Ν.2445/96).

ευρίσκεται στη φάση της διαπραγμάτευσης των εγγυήσεων

των δανειακών συμβάσεων δεδομένου ότι η κύρια χρηματοδοτική σύμβαση

υπογράφηκε στις
την

1-7-98.

18-12-97 και εκτιμάται ότι η έναρξη παραχώρησης θα γίνει

Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης της έναρξης Παραχώρησης

και την δέσμευση του Ελλ .Δημοσίου από τη σύμβαση ανάπτυξης του ΝΔ
Σπάτων, προβλέφθηκε με το Π . Δ .

3/98

η πρόταξη του επίμαχου τμήματος με

αύξηση του προβλεπόμενου από τη Σ . Π . ποσοστού των προδρόμων εργα
σιών .
Π έρ αν

της

Χρηματοδοτικής

Σύμβασης

στο

κατ '

αποκοπή

τίμημα

(250MECU σε παρούσα αξία 30-6-94) το Ελλ. Δημόσιο επιβαρύνεται και με
τη δαπάνη των παραλλήλων έργων και έργων που επιβλήθηκαν για περιβαλ

λοντικούς λόγους στη Δ.Π . Π.Υ. Υμηπού καθώς και με το σύνολο των απαλ-

12

λοτριώσεων .
Με προϋπόθεση ότι η σύμβαση παραχώρησης θα ενεργοποιηθεί την

1-

και μετά την αναπροσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχ

7-98

μής, η συμμετοχή του αναδόχου θα ανέλθει σε τρέχουσες τιμές σε

δρχ. περ ίπου , δηλ. στο
ου σε
ΕΤΕπ

151
198

59

δις

13,6% του κατ' αποκοπή τιμήματος, του Ελλ. Δημοσί

δις δρχ. περίπου

(34,8%

του ΚΑΤ) και θα συναφθεί δάνειο με την

δις δρχ. περίπου με εγκεκριμένο δάνειο μέχρι

Το ΚΑΤ υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές σε
λοιπα χρηματοοικονομικά έξοδα σε

88,5

344,5

220

δις δρχ.

δις δρχ. και τα υπό

δις δρχ. εκ των οποίων

45

δις δρχ.

αναλογούν στους τόκους της καταστατικής περιόδου . Το Ελλ. Δημόσιο κα

λύπτει ακόμη τη δαπάνη των παράλληλων έργων με εκτιμήσεις ύψους περί
που

75

δις δρχ. και με το σύνολο των απαλλοτριώσεων ύψους περίπου

166

δις δρχ.

Η μέχρι σήμερα καταβληθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
δρχ. για πρόδρομες εργασίες και των των

137

8,2

δις

δις δρχ. περίπου όσον αφορά

απαλλοτριώσεις.
Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του αναδόχου είναι

11 ,6%.

Με βάση την χρονική εξέλιξη των συμβάσεων όπως προαναφέρθηκε , εί
ναι φαινομενικά παράδοξο πως εφαρμόσθηκαν τόσο διαδεδομένα οι Σ . Π .

στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και κυρίως την Ιταλία και τη Γαλλία . Ειδικά στη
Γαλλία το

90%

τουλάχιστον των αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους

7.000

χλμ. περίπου έχουν κατασκευασθεί με τις διαδικασίες των Σ.Π.

Την απάντηση την έδωσαν Γάλλοι συνάδελφοι από το Γαλλικό Υπουρ 
γείο Δημοσίων Έργων στα πλαίσια ενός κύκλου ανταλλαγής τεχνογνωσίας
με θέμα τη διαχείριση ποιότητας στα Δημόσια Έργα, που οργάνωσε με με

γάλη επιτυχία η Δ/νση Συντονισμού Ελέγχου Ποιότητας Δημοσίων Έργων .

Το ίδ ιο το σύστημα της παραχώρησης, επέτρεψε να συνεταιρισθούν
13

στους κόλπους του συστήματος των αυτοκινητοδρόμων όχι μόνο το Κράτος

που ήταν συγχρόνως παραχωρούσα αρχή , μέτοχος και επόπτης αλλά επίσης

ισχυρές οικονομικές ομάδες όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, δημόσια
ιδρύματα, τοπικοί Δήμοι και Κοινότητες (που έχοντας συμφέρον από τα διό
δια θα φρόντιζαν να λύσουν και το πρόβλημα της διέλευσης από τις περιο
χές τους) και μετά το
Γαλλία υπάρχουν

9

1970

τεχνικές εταιρείες και Τράπεζες . Σήμερα στη

παραχωρησιούχες εταιρείες εκ των οποίων

8

δημόσιες,

με σαφή πλειοψηφία του κράτους άμεσα ή έμμεσα . Με τον τρόπο αυτό τα
βασικά προβλήματα που απασχολούν τις Σ.Π . όπως η απόδοση των ιδίων κε
φαλαίων, οι δανειοδοτήσεις και οι εγγυήσεις τους , έχουν απλούστερη λύση.
Με την εφαρμογή της μεθόδου της "επαφής" ήταν απλούστερη η επέκταση
των συμβάσεων με την επαναδιαπραγμάτευση των όρων μιας Σ . Π . γειτονι

κού τμήματος , με την προσθήκη κάποιου νέου. Έτσι μπορούσε να γίνει και η
κατασκευή μη αποδοτικών τμημάτων, αλλά με κοινωνική σημασία που ήσαν
γειτονικά με προσοδοφόρα . Αυτή η μέθοδος της "επαφής" αν και ήταν πα

ρεκκλίνουσα από τις ευρωπαϊκές οδηγ ίες περί ανταγωνισμού από τις

,

90,

εφαρμόσθηκε μέχρι

31 -12-97,

22-7-

διότι προφανώς οι πιέσεις που ασκήθηκαν

από πλευράς Ε.Ε. ήσαν ασθενείς ενώ από

1-1 -98

απαγορεύεται η "επαφή" .

Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι η απόλυτη επιτυχία εφαρμογής των Σ.Π .

στη Γαλλ(α είναι σχετικό με το γεγονός ότι είναι μία χώρα που διαθέτει ισχυ 
ρή και ανεξάρτητη από το κράτος Δημόσια Διοίκηση, οικονομική αυτοτέλεια
των φορέων της, δυναμική και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση και περιφε 
ρειακή αποκέντρωση και αυτοδυναμία.

4.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι επιτπώσεις της εφαρμογής των Σ.Π . στα δημόσια έ ργα εκτιμώνται

θετικές και αρνητικές με μεγάλη δυσκολία στην προσπάθεια ποσοτικοποίη -
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σής τους . Στις θετικές κατατάσσονται οι παρακάτω :
α) η έγκαιρη αποπεράτωση των έργων με ισχυρό κίνητρο ολοκλήρωσής

τους την όσο το δυνατόν ταχύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας εκμετάλλευ

ση του έργου μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας της παραχώρησης
που περιλαμβάνει και τη διάρκεια κατασκευής του.
β} η μη υπέρβαση του κόστους του προς παραχώρηση κατ' αποκοπή
αντικειμένου (μη περιλαμβανομένων τυχόν παράλληλων έργων} με εγγυημέ
νο το κόστος προς τον ΚτΕ και τις δανείστριες τράπεζες ,
γ} η απόκτηση τεχνογνωσίας από την κατασκευή είτε ειδικών έργων

π .χ. γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είτε μεγάλου μεγέθους έργων ή από τη λειτουρ 
γία και διαχε ίρισή τους αλλά με άγνωστο το ποσοστό που θα μεταβιβασθεί
στο Ελληνικό Δημόσιο ,

δ} η ανάγκη οργάνωσης των εμπλεκομένων στη διαδικασία παραγωγής
των έ ργων αυτών, που απαιτείται για τη συμμετοχή τους από τα επιβαλλόμε
να από τον ανεξάρτητο μηχανικό ή τον επιβλέποντα προβλήματα διασφάλι
σης ποιότητας .
Στις αρνητικές κατατάσσονται :
α) η αύξηση του κόστους του έ ργου που προέ ρχεται από το μειωμένο
ανταγωνισμό που δεν οφείλεται στην μη εκδήλωση ενδιαφέροντος αλλά την

υποχρεωτική σύμπραξη των ενδιαφερομένων σε λίγους και ισχυρούς ομί
λους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των έργων αυτών που έχουν με
γάλο προϋπολογισμό . Στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις για την κατάρτι
ση των σχετικών συμβάσεων σημειώθηκε η παρουσία

αναδόχων
Π.Δ .Απικής

(Α/Δ Σπάτων

2,

ζεύξη

Ρ ίο υ-Αντιρρίου

1,

1

έως

Μετρό

3

προσωρινών

Θεσ/νίκης

2,

3).

β} το αυξημένο κόστος χρήματος λόγω της πολλαπλής μεσολάβησης
τόσο ως προς την άντληση των κεφαλαίων όσο και στην εξασφάλιση των εγ-
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γυήσεών τους .
Ο παραχωρησιούχος , που στο σύνολο των περιπτώσεων είναι κοινο
πραξία κατασκευαστικών εταιρειών , για να συμμετάσχει στη χρηματοδότη
ση, εκτός των δανείων που θα συνάψει για τη χρηματοδότηση του έργου, θα

προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό για την εξασφάλιση των ιδίων του κεφα
λαίων με το όποιο κόστος να επιβαρύνει τελικά το έργο. Οι μεσολαβήσεις
για την εξασφάλιση των δανείων καθώς και για τις εγγυήσεις τους , που δί
δονται πάλι από τραπεζικά ιδρύματα (που και αυτά αποτελούν ενδιάμεσο
αφού διαχειρίζονται κεφάλαια των αποταμιευτών τους) διογκώνουν επί πλέ
ον το κόστος .
γ) την παρέλευση πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί
από την διακήρυξη μέχρι την ένt!ρξη κατασκευής του έργου, που υπερβαίνει
τα

6

χρόνια.

2.

Μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων του Ελλ. Δημοσί

ου . Όπως προαναφέρθηκε στη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου η συμμετοχή φθάνει σε
ποσοστό

41,5%

έργο των Π . Δ. Α. το

35%

του προϋπολογισμού του κατ' απο-

'

κοπήν τιμήματος και προστιθεμένου του κόστους των παραλλήλων έργων
υπερβαίνει το

3.

50%.

Η ύπαρξη πολύτομων , δαιδαλωτών και συνδυασμένων μεταξύ τους

συμβάσεων, με ιδιαίτερο οικονομικό και νομικό βάρος που η γνώση τους σε
λεπτομέρειες (που πιθανόν να μεταφρασθούν σε δεκάδες δις δρχ. ) απαιτεί
την ύπαρξη ενός ικανότατου και δυναμικού επιτελείου αντίστοιχου με των
αντισυμβαλλομένων .

5.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑt ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με την εμπειρία που έχουμε όλοι, λι
γότερο ή περισσότερο από την ε νασχόλησή μας με τα δημόσια έργα , μπο-
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ρούμε να προβληματισθούμε ,
π ροσθέ σουμε ερ ωτήματα στα

1.

να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ή να
παρακάτω :

Ποιός είναι ο βαθμός ετοιμότητας του Δημοσίου αλλά και του ιδ ιωτι

κο ύ τομέα, του τραπεζικού και ασφαλιστικού συστήματος και η τεχνογνωσία
τους για να αντιμετωπίσει την εφαρμογή των Σ.Π. ;

2.

Ποιός πρέπει να είναι ο ρόλος του Δημοσίου και ιδιαίτερα του μηχα

νικού Δ. Υ. στις παραπάνω διαδικασίες ;

3.

Πόσο αποδοτικά μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανικός Δ . Υ. όταν για

να δώσει λύσεις ακόμα και στα απλούστερα, από τεχνικής πλευράς θέματα,
πρέπει να πελαγοδρομεί σε μια σειρά συνδυασμένων συμβάσεων , δεδομέ
νης και της διαφοράς νοοτροπίας με τους επιστήμονες της θεωρητικής κα
τεύθυνσης ;
Πώς να μην υπάρχουν προβλήματα κ9ι δυσλειτουργίες στην εφαρμογή

των συμβάσεων αυτών όταν δεν υπάρχει ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο που
να εφαρμόζεται στις χώρες μέλη και γίνονται διακανονισμοί σε κοινοτικό

επίπεδο ή εκδίδονται οδηγίες που δεν είναι σύμφωνες με όσα ορίζονται σε

'

κάθε χώρα; Η προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση από την ευρωπαϊκή κοινότητα, με τη δημιουργία τον Σεπτέμβρη του

Group)

1996

μιας ομάδας

(High

Leνel

για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των συγκοινωνιακών έργων που

εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα, πολύ λίγα οφέλη έχει αποφέρει.

4.

Ποιά είναι η προστιθέμενη εγχώρια αξία στο παραγόμενο προϊόν;

5.

Πόσο ο τρόπος αυτός παραγωγής δυναμώνει ή αποδυναμώνει παρά

γοντες και δομές που απαιτούνται για την αναπτυξιακή πορε ία της χώρας
και ποιές είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία από

την προσπάθεια συγχώνευσης ή αφομοίωσής τους από τις ξένες εταιρείες;

6.

Λειτουργεί το σύστημα αυτό στην κατεύθυνση εξυγίανσης του σχετι

κού κυκλώματος και πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην κατάρτιση των
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συμβάσεων καθώς και το Δημόσιο συμφέρον;
Πώς εξασφαλίζεται η στήριξη του Ελλ. Δημοσίου με δυναμική και

7.

επιτυχή διεκδίκηση των διαφορών που θα ανακύπτουν μέχρι το τέλος της
περιόδου παραχώρησης;

Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις για την κατασκευαστική βιομηχανία

8.

στην Ελλάδα από μία επιχειρηματική αστοχία (υπό την πίεση όλων αυτών
των

υποχρεώσεων των συμβάσεων)

των

13

ελληνικών

κατασκευαστικών

εταιρειών, όταν η προσπάθεια εξυγίανσης για μία μόνον από αυτές πολύ
πρόσφατα, είχε επιπτώσεις σε μεγάλο τμήμα της οικονομίας της χώρας;

9.

Πόσο μεγάλος θα είναι ο κίνδυνος υποκατάστασης του δανειοδότη

(ΕΤΕπ) από το κράτος (με όλες τις συνέπειες) και πως συγκρίνεται με τα
προσδοκώμενα οφέλη;

10.

Πώς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα και πως κατανέμονται

οι κίνδυνοι (εκτός ανωτέρας βίας} που προέρχονται από πολιτικές αλλαγές,

αλλαγή νομοθεσίας , τροποποίηση οικονομικών δεδομένων (συναλλαγματι
κοί, εποπτικοί, εμπορικοί κλπ.} Στον τομέα αυτό υπάρχει κάποια αντιμετώπι
ση από την προηγούμενη ομάδα.

11 .

Ποιά πρέπει να είναι τα κριτήρια και ποιά είναι τα καταλληλότερα

έργα για παραχώρηση;

12.

Ποιά μέθοδος παραχώρησης και ποιά μορφή παραχώρησης είναι η

προσφορότερη; Οι ιδιωτικές εταιρείες ή οι μικτές (με τον δημόσιο τομέα}
εταιρείες;

13.

Πόσο ο ανεξάρτητος μηχανικός εξασφαλίζει και τις απαιτήσεις του

Ελληνικού Δημοσίου ;

14.

Ποιό θα είναι το τελικό ύψος απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων των

αναδόχων όταν ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται ιδιαίτερα ικανός να μπορεί να
μεταφέρει άλλες δαπάνες στις λειτουργικές και ποιός θα είναι ο ελεγκτικός
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μηχανισμός ;

Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να λήξουν οι περίοδοι παραχώρη
σης και να τελεσιδικήσουν οι πιθανές διαφορές για να προσεγγίσουμε το
αποτέλεσμα .

15.

Πόσο εφαρμόσιμη θα ήταν σαν ιδέα, η προσφυγή στην πρωτογενή

αγορά για την άντληση πόρων (απαλλαγμένη από τους ενδιάμεσους) με έκ

δοση τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο (π . χ. ομολόγων) μεγαλύτερης διάρ
κειας και κυμαινομένου επιτοκίου (διασφαλισμένου κάποιου μικρότερου στη

διάρκεια κατασκευής και συναρτημένου με την λειτουργία του έργου), για
τη χρηματοδότηση έργων που κρίνονται με κοινωνικά κριτήρια παραχωρήσι
μα ή ίσως και με έκδοση ομολογιακού δανείου από τον παραχωρησιούχο με
την εγγύηση του Ελληνικού Δημωσίου; Τα οφέλη από το κόστος του χρήμα
τος και τη συντόμευση του χρόνου της δια~ικασίας είναι προφανή.
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η συγχρηματοδότηση και η παρα
χώρηση των δημοσίων έργων όπως εφαρμόζονται έως σήμερα δεν είναι εύ
κολα υλοποιήσιμες και παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα ώστε να προτεί
νονται σαν γενικής εφαρμογής . Σχετική είναι και η πρόσφατη προκήρυξη

από το ΥΠΕΘΟ, πρόσληψης συμβούλου με αρμοδιότητα την υποβολή προ
τάσεων για τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση των με
γάλων έργων με προφανή στόχο να υπάρξουν εναλλακτικές προτάσεις με
την εφαρμογή της καταλληλότερης και προσφορότερης για κάθε έργο .

Γιατί ποιός θα είχε αντίρρηση για μία Σύμβαση Παραχώρησης που θα
λειτουργούσε και προς όφελος του Δημοσίου (αφού το όφελος του ιδιωτι

κου τομέα είναι δεδομένο εφ' όσον ενδιαφέρεται και συμβάλλεται), όπως με
μηδενική συμμετοχή του (αντί αυτής που προσεγγίζει το κόστος κατασκευ
ής) και ανάληψη ελάχιστου κινδύνου;
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