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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε με σκοπό την ενηµέρωση γύρω από τις 

Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), µε την αποτίµηση της 

υφιστάµενης κατάστασης και την ανάδειξη των σηµαντικότερων παραµέτρων 

που θα διευκολύνουν την ευρεία, επιτυχή εφαρµογή του θεσµού στην Ελλάδα 

και ως εκ τούτου την υλοποίηση κοινωφελών (δηµοσίων) έργων και 

υπηρεσιών µε τη συµµετοχή του Ιδιωτικού Τοµέα.  

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωσή της είχαν ως πηγές 

έρευνες δημοσίων φορέων, αλλά και ξένη βιβλιογραφία. Επίσης, βασικό 

κομμάτι κατέχουν οι συμβάσεις των τριών μεγάλων έργων που 

κατασκευάστηκαν στν Ελλάδα, όπως είναι ο αερολιμένας «Ελ.Βενιζέλος», η 

«Αττική Οδός» και η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. 

Στο 1ο κεφ. παρουσιάζεται ο όρος ΣΔΙΤ, ποια εφαρμογή βρίσκει στην 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα και πως ξεκινά να εντάσσεται στην Ελληνική 

πραγματικότητα. Επίσης, παρατίθεται η έννοια της σύμβασης παραχώρησης 

δημοσίων έργων και το πλαίσιο αρχών που τη διέπουν, καθώς και οι στόχοι 

του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την ανάπτυξη των υποδοών στον τομέα 

της οδικής μεταφοράς. 

Στο 2ο κεφ. παρουσιάζονται οι μορφές συνεργασίας Δημοσίου – Ιδιωτών και 

οι διάφοροι τύποι αυτών των μορφών. Παρουσιάζονται στοιχεία τέτοιων 

συμβάσεων, όπως είναι η σύμβαση του αερολιμένα «Ελ.Βενιζέλος», της 

«Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου», και της «Αττικής Οδού». 

Στο 3ο κεφ. παρατίθενται τα βασικά σημεία των παραπάνω συμβάσεων και 

γίνονται συγκρίσεις μεταξύ τους, προκειμένου να παρουσιασθούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών, και να εξαχθούν τα απαραίτητα 

συμπεράσματα. 

Στο 4ο κεφ. παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται παραχώρηση 

δημοσίου έργου και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για την κατοχύρωση και 

την ολοκλήρωση της παραχώρησης. 

Στο 5ο κεφ. δίδονται αναλυτικά στοιχεία των συμβάσεων παραχώρησηςμε 

ανάλυση των περιόδων παραχώρησης, των δανείων, της απόδοσης επί του 

ιδίου κεφαλαίου, των φορολογικών θεμάτων, της μελέτης κατασκευής, της 

λειτουργίας και των λοιπών νομικών ρυθμίσεων. 



Στο 6ο κεφ. παρατίθεται μαθηματικό πρότυπο για την εκτίμηση της 

επιχειρηματικής απόδοσης της επένδυσης, ενώ στο 7ο κεφ. παρουσιάζονται 

συμπεράσματα εφαρμογής των συμβάσεων παραχώρησης, με υποθετικό 

παράδειγμα στο 8ο κεφ και, τέλος στο 9ο κεφ. τον επίλογο με τα τελικά 

συμπεράσματα.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Τι είναι ΣΔΙΤ; 
 

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η ενηµέρωση γύρω από τις Συµπράξεις 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), µε την αποτίµηση της υφιστάµενης 

κατάστασης και την ανάδειξη των σηµαντικότερων παραµέτρων που θα 

διευκολύνουν την ευρεία, επιτυχή εφαρµογή του θεσµού στην Ελλάδα και ως εκ 

τούτου την υλοποίηση κοινωφελών (δηµοσίων) έργων και υπηρεσιών µε τη 

συµµετοχή του Ιδιωτικού Τοµέα.  

 

Οι Σ∆ΙΤ είναι µορφές συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε το κόσµο των 

επιχειρήσεων, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, της 

κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης και της συντήρησης µιας υποδοµής ή 

στην παροχή µιας υπηρεσίας, σε τοµείς της εθνικής οικονοµίας, όπου η 

απελευθέρωση της αγοράς είναι είτε ανέφικτη είτε µη επιθυµητή. Η συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα στην υλοποίηση αυτών των έργων και υπηρεσιών γίνεται είτε µε τη 

µορφή του συνεργαζόµενου εταίρου (partner) µε τον φορέα υλοποίησής τους, είτε µε 

τη µορφή του παροχέα υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. 

 

Η προώθηση του θεσµού αυτού αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη, µε την χρησιµοποίηση 

πρόσθετων ιδιωτικών πόρων, συµπληρωµατικών προς τους διαθέσιµους δηµόσιους 

µε στόχο την δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών και παράλληλα την παροχή των 

υπηρεσιών της τεχνογνωσίας και των µεθόδων λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα.  

 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν δραστηριότητες, τις οποίες ο ιδιωτικός τοµέας (λόγω 

εξειδίκευσης και αυξηµένης παραγωγικότητας) µπορεί να εκτελέσει καλύτερα, 

οικονοµικότερα, ταχύτερα και πιο ποιοτικά από το ∆ηµόσιο και άλλες, όπου ο 

δηµόσιος τοµέας είναι πιο αποδοτικός, ή παρέχει µεγαλύτερη εξασφάλιση στην 

παροχή κοινωφελών υπηρεσιών σε σχέση µε τον ιδιωτικό.  
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Η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει ότι µέσω των Σ∆ΙΤ είναι δυνατή η παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών και αγαθών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών, µε 

τρόπο οικονοµικά αποδοτικό και αποτελεσµατικό. Η συνεργασία δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα µπορεί να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως την 

υλοποίηση ενός σχεδίου στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής, διατηρώντας 

παράλληλα τους στόχους του δηµοσίου συµφέροντος.  

 

Παρόλα αυτά, η χρησιµοποίηση των Σ∆ΙΤ δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως η 

µοναδική λύση για ένα δηµόσιο τοµέα, που αντιµετωπίζει δηµοσιονοµικούς 

περιορισµούς. Οι οικονοµικές και οργανωτικές επιλογές για τον τρόπο υλοποίησης 

κάθε σχεδίου (έργου) πρέπει να παρουσιάζουν πραγµατική προστιθέµενη αξία σε 

σχέση µε άλλες επιλογές, (όπως είναι η κλασική σύναψη σύµβασης δηµόσιου έργου 

/ υπηρεσίας) προκειµένου να προωθηθούν σε εφαρµογή.  

 

Αλλωστε, η εξοικονόµηση ή/ και η διεύρυνση των διαθέσιµων πόρων, δεν αποτελεί 

τον µοναδικό επιδιωκόµενο στόχο από την ανάπτυξη και εφαρµογή των Σ∆ΙΤ. Η 

διαφοροποίηση του τρόπου µε τον οποίο το ∆ηµόσιο (και ο ευρύτερος δηµόσιος 

τοµέας) παρέχει υπηρεσίες, προµηθεύεται αγαθά και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, 

ώστε να προάγεται η καινοτοµία, ο ανταγωνισµός και η µεταφορά τεχνογνωσίας από 

τον ιδιωτικό προς το δηµόσιο τοµέα, η εξασφάλιση του επιθυµητού επιπέδου 

επιτελεστικότητας των κοινωφελών υποδοµών σε όλη την διάρκεια ζωής τους και της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε σταθερή βάση, η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις της ανάπτυξης µε παράλληλο σεβασµό των δηµοσιονοµικών 

περιορισµών της Οικονοµίας, αποτελούν κάποιους από τους πολλούς και ποικίλλους 

στόχους που επιδιώκονται µε την εφαρµογή των Σ∆ΙΤ. 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι απαραίτητο οι σχέσεις µεταξύ του δηµοσίου 

και του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο της Σ∆ΙΤ να δοµηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

δραστηριότητες των Σ∆ΙΤ και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε αυτές να επιµερίζονται 

µεταξύ των δύο µερών µε βάση τη δυνατότητα καθ ενός εξ αυτών να τις χειρισθούν 

και να τις ελέγξουν αποτελεσµατικότερα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εµπειριών τους, προς το στόχο.  
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Η επιτυχία µιας Σ∆ΙΤ στην πράξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα 

του συµβατικού πλαισίου που θα συµφωνηθεί, καθώς και από την ακρίβεια και 

σαφήνεια των όρων που θα διέπουν την υλοποίησή της. Κατά συνέπεια, έχει καίρια 

σηµασία η σαφής διάκριση των ρόλων, η ακριβής αξιολόγηση και η βέλτιστη 

κατανοµή των κινδύνων µεταξύ των δύο µερών, καθώς και ο σαφής καθορισµός των 

ευθυνών, που αναλαµβάνει καθένας εξ αυτών.  

 
Κατόπιν ακολουθεί μια προσέγγιση της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής πραγματικότητας 

σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής που είχαν να αντιμετωπίσουν 

και τους οδήγησαν στο φαινόμενο της ανάπτυξης των Συμπράξεων Δημόσιου και 

Ιδιωτικού τομέα.  
 

1.2 Διεθνής και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα 
 
Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών σε παγκόσμιο επίπεδο, 

χαρακτηριζόμενη από ένα ευρύ πλέγμα τεχνολογικών επιτευγμάτων και 

διεθνοποίησης των αγορών και οικονομιών, η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών 

συνεργασιών μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και σταθερότητας αποτελεί 

θεμέλιο ανάπτυξης και προόδου για κάθε χώρα. Οι μεγάλες ευκαιρίες συνδέονται 

άρρηκτα µε τις δυνατότητες της κάθε χώρας, αλλά και των ενώσεων χωρών να 

απαντήσουν, ουσιαστικά, θετικά και έγκαιρα, σε αυτές τις προκλήσεις µε σχέδιο, 

προτεραιότητες και συνεπή αποτελέσματα. Η ανάγκη για ταχεία, αλλά και 

συντεταγμένη πορεία εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης των οικονομιών, 

αναδείχθηκε σε μείζονα πρόκληση, όχι µόνο για τις ίδιες, αλλά και για τον ευρωπαϊκό 

και παγκόσμιο οικονομικό περίγυρο, µε τον οποίο έπρεπε να συμβιώσουν. 

 

Οι πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί των χωρών της Δυτικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, σε συνδυασμό µε τη συνείδηση του κοινού συμφέροντος για την 

ανάπτυξη των νέων αγορών, έδωσαν άμεση ώθηση σε ανάληψη πρωτοβουλιών από 

την Eυρωπαϊκή Ένωση, για τη στήριξη των προσπαθειών σταθεροποίησης και 

ανασυγκρότησης. Διαµορφώθηκε σταδιακά μεταξύ της Eυρωπαϊκής Ένωσης και των 

χωρών µελών της ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση και 
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χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, σε τοµείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι 
επικοινωνίες και η γενική ανοικοδόµηση. 1 
 
Oι σηµερινές οικονοµικές, πολιτικές, αλλά και κοινωνικές προκλήσεις 

αντιπροσωπεύονται από την δηµιουργία δικτύων. Δίκτυα οικουµενικά, ευρωπαϊκά 

και πανευρωπαϊκά, περιφερειακά και διακρατικά, τα οποία µπορεί να αναφέρονται 

στις μεταφορές και τις υποδοµές, τις τηλεπικοινωνίες και την κοινωνία της 

πληροφορικής, την ενέργεια, και το περιβάλλον. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στον 

τοµέα των κατασκευών και των τεχνικών έργων, ο οποίος εκτός από την αυτοτελή 

συµβολή του στην ανάκαµψη, την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της οικονοµίας 

έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις στις μεταφορές, το εµπόριο, τη βιοµηχανία, τον 

τουρισµό, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής. 

 

Tα τεχνικά έργα, µε τη μεγάλη σηµασία τους στην ανάπτυξη των οικονοµιών των 

χωρών, αλλά και µε τις τεράστιες επιπτώσεις στις επικοινωνίες και στην ανάπτυξη 

σχέσεων μεταξύ τους, αποτελούν αναµφισβήτητα έναν χώρο, όπου μπορούν να 

αναπτυχθούν σηµαντικές συνεργασίες σε οικονοµικό, εµπορικό, τεχνικό και 

τεχνολογικό επίπεδο. Kι αυτό γιατί τα τεχνικά έργα, δηµόσια και ιδιωτικά, απαιτούν 

σηµαντικότατους πόρους, λειτουργική και τεχνική συµβατότητα µε τις γειτονικές 

υποδοµές, τεχνολογία και οργάνωση για την υλοποίησή τους, µε τον οικονοµικότερο 

δυνατό τρόπο. 

 

Συνήθως τα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν όλα μαζί στον ίδιο 

χώρο και τον ίδιο χρόνο, αλλά μπορούν, όµως, να διασφαλιστούν µε την ανάπτυξη 
συνεργασιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις δυνατότητες συνεργασιών και στο 

περιβάλλον υλοποίησης τεχνικών έργων σε κάθε χώρα αναφορικά µε τις 

δυνατότητες των τεχνικών και εµπορικών εταιρειών της περιοχής να αναλάβουν την 

υλοποίηση έργων. 

 

Tα δηµόσια έργα, που προγραµµατίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολλά. 

Iδιαίτερη έµφαση δίδεται από την Eυρωπαϊκή Ένωση σε έργα στην περιοχή των 

                                                           
1 Σε αυτό το πλαίσιο ανασυγκρότησης των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκαν υπάρχοντες 
μηχανισμοί χρηματοδότησης (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και δημιουργήθηκαν νέοι (PHARE, 
EBRD – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, OEIF – Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) για τη 
δανειοδότηση και επιδότηση αναπτυξιακών έργων.  
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Bαλκανίων και της νοτιοανατολικής Eυρώπης γενικότερα, τα οποία θα 

κατασκευασθούν µε κοινοτικά κονδύλια. Προσοχή δίνεται, επίσης, στην 
αναγκαιότητα, τη χρησιµότητα, αλλά και τη σκοπιµότητα συνεργασίας των 
ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων στον κρίσιµο τοµέα των υποδοµών και των 
τεχνικών έργων. Tα κονδύλια που έχουν διατεθεί μέχρι σήµερα και είναι ακόµη 

προγραµµατισµένα τα επόµενα έτη, είναι σηµαντικά και έχουν ήδη αποδώσει 

αποτελέσµατα. Eξάλλου, µέσω Προγραµµάτων Tεχνικής Συνεργασίας, έχουν 

σηµειωθεί σηµαντικά βήµατα προσέγγισης στο γνωστικό και θεσµικό πεδίο που 

σχετίζεται µε την προώθηση και συµπλήρωση των υποδοµών. Πρόκειται για µία 

αλυσιδωτή διαδικασία, η οποία αναµένεται να συνεχιστεί και να κορυφωθεί κατά την 

διάρκεια της επόµενης εικοσαετίας. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός προγράμματος 

έργων υποδομής από την Ελλάδα, τα οποία ως επί το πλείστον είναι 

χρηματοδοτούμενα από τα Κ.Π.Σ. στα πλαίσια των κοινοτικών ενισχύσεων των 

κρατών – μελών. 

 

1.3 Ελληνική πραγματικότητα 

 

H συγκυρία στην Eλλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Yπάρχουν 

διαθέσιµοι σηµαντικοί πόροι από τα ταµεία της Eυρωπαϊκής Ένωσης, το Eλληνικό 

Δηµόσιο, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές, και η οικονοµία της χώρας βρίσκεται σε 

µια αναπτυξιακή τροχιά. Σε αυτό το πλαίσιο, διαφαίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
ενός προγράµµατος έργων βασικών υποδοµών, σε αρκετά από τα οποία 
υπάρχει συµµετοχή ιδιωτικών πόρων, ίδιων και δανειακών. Kατά την περίοδο 

1994 – 2000 υλοποιήθηκαν τεχνικά έργα και προγράµµατα υποδοµών συνολικού 

ύψους περίπου 7 τρις. δρχ. (περίπου 20 δισ. Eυρώ), ενώ ήδη η Ελλάδα διανύει ένα 

αναλόγου ύψους πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης για την περίοδο 2000 έως 2006 

στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού αυτού προγράµµατος, σηµαντικά και βασικά 
έργα υποδοµών προωθούνται ως συγχρηµατοδοτούµενα έργα µε συµβάσεις 
παραχώρησης µε τη συµµετοχή του Eλληνικού Δηµοσίου, των Αναδόχων 
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Ιδιωτικών Κοινοπραξιών, της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, καθώς και 
Eµπορικών Tραπεζών. 
 
Για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση των έργων των προγραµµάτων αυτών έχουν 

αναπτυχθεί και εφαρµοστεί σύγχρονες μέθοδοι και μέσα διοίκησης των έργων, όπως 

η δηµιουργία νέων σχηµάτων ανωνύµων εταιρειών, η εισαγωγή σύγχρονων 

καινοτοµικών μεθόδων διαχείρισης έργου, και τέλος η υλοποίηση έργων µέσω 

συµβάσεων παραχώρησης. Παράλληλα, έχει βελτιωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο 

υλοποίησης των Δηµοσίων Έργων, κατοχυρώνοντας όρους διαφάνειας και 

ανταγωνισµού, και εφαρµόζονται διαδικασίες πραγµατικά ελεύθερου ανταγωνισµού 

στους διαγωνισµούς των έργων. Τέλος, σηµαντικά βήµατα έχουν πραγµατοποιηθεί 

σε βελτιωµένες τεχνικές και προδιαγραφές, καθώς και προηγµένα συστήµατα 

διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων. Όλα αυτά αποτελούν επένδυση σε 

εθνικό επίπεδο, τόσο από το Δηµόσιο, όσο και από τις ιδιωτικές εταιρείες, µελετών, 

κατασκευών και συµβουλευτικών υπηρεσιών, της χώρας. Mια επένδυση, η οποία 

µπορεί και προσφέρεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω, τόσο σε εθνικό, όσο και 

υπερεθνικό επίπεδο. 

 

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα και η ανάλογη υποδοµή της υστερούν σε μεγάλο βαθµό, 

τόσο σε απόλυτους όρους, όσο και συγκριτικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την τελευταία δεκαετία η ελληνική Κυβέρνηση 

βρίσκεται εν µέσω προγραµµάτων τα οποία στόχο έχουν να βελτιώσουν την 

υποδοµή των μεταφορών και να εκπληρώσουν τους κύριους στόχους της εθνικής 

πολιτικής για τις μεταφορές. Το ελληνικό κράτος δίνει ιδιαίτερη σηµασία στους τοµείς 

των υποδοµών, στο δίκτυο των μεταφορών και της βελτίωσης της ποιότητας τους, 

στο πλαίσιο των μέτρων αναφορικά µε την προσπάθεια για την επίτευξη υψηλών 

ρυθµών ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την βελτίωση 

της ανταγωνιστικής θέσης της, τόσο στον ευρωπαϊκό, όσο και τον διεθνή χώρο. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, η προηγούµενη εµπειρία χωρών που υιοθέτησαν τη μέθοδο 

παραχώρησης, προκειµένου να αναπτύξουν την υποδοµή τους, οδήγησε και την 

Ελλάδα στην υιοθέτηση της µε σκοπό την μείωση της χρηµατοδότησης των μεγάλων 

συγκοινωνιακών έργων υποδοµής από τον κρατικό προϋπολογισµό. Τα 
Συγχρηµατοδοτούµενα Δηµόσια Έργα (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν την σύγχρονη 
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εξελισσόµενη πρακτική στον τοµέα των μεγάλων κατασκευών στην Ελλάδα. 
Στη βάση αυτής της πρακτικής, δηµόσια έργα αναλαµβάνονται µε τη συµµετοχή τόσο 

του ιδιωτικού, όσο και του δηµόσιου τοµέα στην χρηµατοδότηση της υλοποίησης 

τους. Σαν αντάλλαγµα για τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, παραχωρείται σε αυτόν 

το δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε 

όρους, προϋποθέσεις και δικαιώµατα που αναφέρονται στην σχετική Σύµβαση 
Παραχώρησης του έργου. Μετά την παρέλευση του προβλεπόµενου χρονικού 

διαστήµατος, στη διάρκεια του οποίου τα έσοδα λειτουργίας του έργου θα καλύψουν 

το κεφάλαιο της ιδιωτικής συµµετοχής και τη συµφωνηµένη απόδοση του, η 

κυριότητα του έργου μεταφέρεται στο δηµόσιο, ενώ πιθανόν να προβλέπεται και η 

ταχύτερη επιστροφή του έργου εφόσον τα παραπάνω καλυφθούν νωρίτερα (σε 

συντοµότερο χρόνο από την περίοδο παραχώρησης). Το Δηµόσιο αναλαµβάνει τον 

πολιτικό κίνδυνο, όπως και µέρος του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου κατά την φάση 

της κατασκευής. Η κατασκευάστρια εταιρεία αναλαµβάνει τον κίνδυνο της 

κατασκευής, όπως και αρκετά σηµαντικό µέρος του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

κατά την περίοδο λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου. Το σύστηµα αυτό 
εφαρµόζεται συνήθως σε μεγάλα έργα οδοποιίας, αεροδροµίων και γεφυρών. 

 

Στη συνέχεια δίνεται η έννοια της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων και η 

ανάλυσή της σε σχέση με τη σύμβαση παροχής δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με 

τις κοινοτικές οδηγίες και διατάξεις. 

 

1.4 Η έννοια της σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων 
 

Η έννοια της σύµβασης παραχώρησης παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο στη θεωρητική 

όσο και στην πρακτική της προσέγγιση. Θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι όταν στο 

πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών γίνεται αναφορά σε συµβάσεις παραχώρησης 

πρόκειται για τις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων όπως αυτές ορίζονται 

στο κοινοτικό δίκαιο. Οι συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων ρυθµίζονται 

μόνον από την οδηγία 93/37/ΕΟΚ και αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρµογής της. 

Δεν ρυθµίζεται αντίθετα η σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών, ούτε προφανώς 

προϊόντων στο πλαίσιο της σύµβασης προµηθείας. H ρύθµισή τους καλύπτει τόσο 

τους συµβαλλοµένους σε συµβάσεις παραχώρησης που αποτελούν αναθέτουσες 
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αρχές όσο και σε αναδόχους οι οποίοι δεν αποτελούν αναθέτουσες αρχές. Στην 

περίπτωση αυτή τυγχάνει εφαρµογής το ειδικό πλαίσιο που ορίζει η οδηγία 

93/37/ΕΟΚ για τις υποχρεώσεις τήρησης όρων δηµοσιότητας που έχουν κατά την 

ανάθεση υπεργολαβιών οι ανάδοχοι τέτοιου είδους συµβάσεων. 

  

1.5 Σύµβαση παραχώρησης και παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ειδικά ως προς το θεωρητικό αυτό σκέλος και η πρόσφατη 

απόφαση σε σχέση µε την οδηγία 92/50/ΕΟΚ του ΔΕΚ της 10/11/1998 C- 360/96 
Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden και Bfl Holding BV, στην οποία αν και το 

ΔΕΚ δεν ανέλυσε την έννοια της σύµβασης παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας 

(που ισχυρίσθηκε ότι συνιστούσε η υπό κρίση σύµβαση η Γαλλική Κυβέρνηση για τη 

µη υπαγωγή της στην οδηγία 92/50/ΕΟΚ), κρίθηκε ότι “χωρίς να είναι απαραίτητο να 

ερµηνευθεί η έννοια της παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας, που δεν αποτελεί 

αντικείµενο των ερωτηµάτων που υποβλήθηκαν από το εθνικό δικαστήριο, αρκεί η 

παρατήρηση, ότι από τις πληροφορίες που παρείχαν οι δήµοι απαντώντας στην 

ερώτηση του δικαστηρίου ιδίως δε από τα άρθρα της συµφωνίας- πλαίσιο που 

συνήφθη μεταξύ του Gemeente Arnhem, και της ARA καθώς και από το άρθρο 7 της 

10 σύµβασης παροχής υπηρεσιών περισυλλογής οικιακών απορριµµάτων που 

συνήφθη μεταξύ των ιδίων συµβαλλοµένων προκύπτει ότι η ARA αµείβεται 

αποκλειστικά µε την καταβολή ορισµένης αµοιβής και όχι δια της παροχής του 

δικαιώµατος εκµετάλλευσης της υπηρεσίας. 

 

Η απόφαση στο σηµείο αυτό, αν και δεν εισέρχεται στο μείζον θεωρητικό ζήτηµα της 

έννοιας της σύµβασης παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας, δίδει µια ρεαλιστική 

απάντηση βασισµένη στο γράµµα της οδηγίας που θέτει ως κριτήριο της 
εννοιολογικής διαφοροποίησης το είδος του ανταλλάγµατος που δίδεται. 
Απέφυγε ο κοινοτικός δικαστής να εισέλθει στο θεωρητικό προβληµατισµό και 

περιορίσθηκε να αναπτύξει την έννοια που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο, δηλαδή 

την έννοια της σύµβασης παραχώρησης δηµοσίων έργων. 
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1.6 Ένα πλαίσιο αρχών για τη σύµβαση παραχώρησης 
 

Η έννοια της σύµβασης παραχώρησης διατηρεί μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της 

συνεχούς επέκτασης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των δηµοσίων συµβάσεων. 

Διάφορα συµβατικά µορφώµατα όπως τα λεγόµενα συστήµατα Project Finance και 

το PFI, διάδοχοι των παλαιοτέρων ΒΟΤ, ΒΟΟ κ.ο.κ., θα δικαιολογήσουν τον 

περιορισµό της γνήσιας κρατικής παρέµβασης στα έργα ιδιαίτερης σηµασίας και 

περιπλοκότητας. Ο κοινοτικός νοµοθέτης σπεύδει να λύσει το ζήτηµα µε την 

επεξεργασία διαφόρων προσεγγίσεων. Κρίσιµη σε κάθε περίπτωση είναι η στάση 

του ΔΕΚ, το οποίο χαρακτηρίζεται από τρεις τάσεις στο χαρακτηρισµό των 

συµβάσεων: 

Α. την αρχή του περιορισµού της καταστρατήγησης 

Β. την αρχή του αντικειµένου της αντιπαροχής και της εκµετάλλευσης του 

έργου ως κριτηρίου 

Γ. την αρχή της κοινοτικής χρηµατοδότησης που λειτουργεί καταλυτικά για την 

εφαρµογή των κανόνων του κοινοτικού δικαίου. 

 

1.7 Ο ανάδοχος «παραχωρηθείσης» δηµόσιας υπηρεσίας2 
 

Είναι δυνατή η ανάθεση σε ιδιωτικούς φορείς της άσκησης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας που έχει ως αντικείµενο την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και 

την παροχή τους στο ευρύ κοινό για την ικανοποίηση βασικών αναγκών (πχ 

ύδρευση, παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, σιδηροδροµικές, 

αεροπορικές συγκοινωνίες κλπ) και η οποία αποτελεί δηµόσια υπηρεσία µε τη 

λειτουργική έννοια3 που περιλαµβάνεται στους σκοπούς του Κράτους ή των ΟΤΑ. Η 

ανάθεση της δραστηριότητας αυτής ονοµάζεται συνήθως «παραχώρηση δηµόσιας 

υπηρεσίας» ή απλώς «παραχώρηση», ο δε φορέας (το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο) 

στο οποίο γίνεται η ανάθεση, ονοµάζεται συνήθως «ανάδοχος δηµόσιας υπηρεσίας» 

ή «παραχωρησιούχος». 

 

                                                           
2 Σπηλιωτόπουλος Επ., «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα 2000, σελ 387  
3 Δημόσια υπηρεσία με τη λειτουργική έννοια είναι η δραστηριότητα των δημόσιων νομικών προσώπων ή και 
ιδιωτών που ενεργούν κατά παραχώρηση που έχει ως αντικείμενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τους 
διοικούμενους, για την ικανοποίηση βασικών αναγκών τους που καθορίζονται κάθε φορά από την έννομη τάξη 
(π.χ. συγκοινωνία, τηλεπικοινωνία)  
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Η παραχώρηση γίνεται για ορισµένη χρονική περίοδο: 

Α) με σύµβαση που συνάπτεται μεταξύ του δηµοσίου ή του ΟΤΑ που κάνει 

την παραχώρηση και κυρώνεται µε νοµοθετική πράξη ή εγκρίνεται µε διοικητική 

πράξη ή 

Β) µε διοικητική πράξη. 

 

Η σύµβαση ή η πράξη της παραχώρησης καθορίζει λεπτοµερώς τους όρους, µε τους 

οποίους ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παράγει και να προσφέρει προς το κοινό τις 

υπηρεσίες ή τα αγαθά. Η πράξη αυτή αποβλέπει, αφενός, στην εξασφάλιση των 

συνθηκών καλής και συνεχούς λειτουργίας της παραχωρούµενης δηµόσιας 

υπηρεσίας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού4, αφετέρου δε στην 

οικονοµική ισορροπία της επιχείρησης, µε την έννοια ότι πρέπει από τα έσοδά της να 

καλύπτονται όλα τα έξοδα της παραγωγής και παροχής των υπηρεσιών ή αγαθών 

και λογικό κέρδος του αναδόχου. Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται ότι κατά τη 

λήξη της περιόδου της παραχώρησης, η επιχείρηση του αναδόχου περιέρχεται στο 

δηµόσιο νοµικό πρόσωπο που έκανε την παραχώρηση, καθώς και η δυνατότητα 

εξαγοράς της επιχείρησης από το δηµόσιο νοµικό πρόσωπο πριν από τη λήξη της 

παραχώρησης. 

 

Πριν από τη διεύρυνση της ανάµιξης της δηµόσιας διοίκησης στην οικονοµία µε τη 

δηµιουργία παραγωγικών μονάδων, η παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας είχε συχνή 

εφαρµογή. Ήταν δε ανάδοχος ιδιώτης, φυσικό πρόσωπο (πχ σε ορισµένες 

περιπτώσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας) ή στις περισσότερες 

περιπτώσεις, εταιρία, και μάλιστα ανώνυµη (πχ η Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών-

Πειραιώς, η Ελληνική Εταιρία Υδάτων). Είναι όµως δυνατόν η δηµόσια υπηρεσία να 

παραχωρηθεί και σε επιχειρήσεις µικτής οικονοµίας. Ο ανάδοχος δηµόσιας 

υπηρεσίας, εκτός εάν, κατ’ εξαίρεση, είναι δηµόσιο νοµικό πρόσωπο, δεν ανήκει στη 

Δηµόσια Διοίκηση. 

 

 

                                                           
4 Όταν οι σχετικοί με το θέμα αυτό όροι έχουν περιληφθεί στη διακήρυξη, βάσει της οποίας έχει συναφθεί η 
σύμβαση παραχωρήσεως, εξακολουθούν να εέχουν χαρακτήρα διατάξεων κανονοστικής διοικητικής πράξης και 
συνεπώς νεότερες διοικητικές πράξεις που τους μεταβάλλουν δυσμενώς για το εξυπηρετούμενο κοινό, είναι 
επιδεκτικές προσβολής με αίτηση κυρώσεως. (ΣτΕ 1948/60) 
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1.8 Στόχοι του Ελληνικού Δηµοσίου σχετικά µε την ανάπτυξη των 
υποδοµών στον τοµέα της οδικής μεταφοράς 
 

Γενικότερα, ορισµένοι από τους στόχους του Ελληνικού Δηµοσίου σχετικά µε την 

ανάπτυξη των υποδοµών στον τοµέα της οδικής μεταφοράς είναι οι εξής5: 

1. Η μείωση ή σε ορισµένες περιπτώσεις, η απουσία της δηµόσιας 

χρηµατοδοτικής συµβολής για την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των 

αξόνων. 

2. Η μεγιστοποίηση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, η δυνατότητα 

αναχρηµατοδότησης του οποίου θα χρησιµοποιηθεί για το σχεδιασµό, την 

κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόµων κατά τρόπο που 

θα διασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, τις ελάχιστες δυνατές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τους χρήστες, 

χωρίς να επηρεάζει την οικονοµική σταθερότητα των έργων. 

 

1.9 Παράδειγµα: Βιοµηχανική πολιτική  
 

Η Βιοµηχανική πολιτική, καθώς αποτελεί ένα σύνολο μερικότερων πολιτικών, δεν 

παρουσιάζεται ως ένας ενιαίος κορµός αλλά ως ένα σύνολο μέτρων ή καλύτερα, ως 

ένα σύνολο πολιτικών. Η εµπορική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική 

υπέρ της τεχνολογικής έρευνας, η πολιτική των προµηθειών του δηµοσίου κλπ 

συνιστούν επιµέρους πολιτικές που οδηγούν στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 

υπέρ της ενίσχυσης της εγχώριας βιοµηχανίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικής της 

θέσης και γενικά στην προστασία της απασχόλησης. Οι δασµοί, τα μέτρα µη 

δασµολογικού χαρακτήρα κλπ θεωρούνται ως μέσα που στοχεύουν στην 

ολοκλήρωση των ανωτέρω πολιτικών. 

 

Η πολιτική των δηµοσίων έργων, των συµβάσεων παραχώρησης, των προµηθειών 

του δηµοσίου κλπ, µε την ανάθεση συµβάσεων που προσανατολίζονται στην 

ανάπτυξη των κλάδων υψηλής τεχνολογικής έρευνας ή τη συντήρηση των 

                                                           
5 ΥΠΕΘΟ, ΜΕΚ για τα δημόσια έργα, «Συμβάσεις Παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα», Πρακτικά 
Ημερίδας, Νοέμβριος 2000  
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παραδοσιακών κλάδων της βιοµηχανίας εντάσσεται στο σύνολο των μέτρων της 

Βιοµηχανικής πολιτικής. Οι συµβάσεις παραχώρησης, η αγορά αγαθών, δηµοσίων 

έργων και υπηρεσιών εκ μέρους του κράτους είναι ικανή να ευνοήσει την ανάπτυξη 

και τις επιδόσεις της βιοµηχανίας. 

 

Η πολιτική των συµβάσεων παραχώρησης µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο υπέρ 

της ανάπτυξης των επιλεγόµενων από το κράτος βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα, οι δηµόσιες αρχές, µε τη βοήθεια µιας σειράς συµβάσεων υπέρ 

συγκεκριµένων εγχώριων εταιριών, ευνοούν την κατασκευή των έργων εκείνων που 

θεωρούνται πόλοι ανάπτυξης στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής για τη 

βιοµηχανία. Επίσης οι δηµόσιες συµβάσεις είναι ικανές να συµβάλλουν στη γέννηση 

νέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων καθώς το δηµόσιο εγγυάται ουσιαστικά την 

απορρόφηση μεγάλου τµήµατος της παραγωγής.  

 

 

2. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΩΝ 
 

Η συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στα έργα υποδομής συναντά ενεργό 

υποστήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα 

ευρωπαϊκά κράτη να προχωρούν σε παραχώρηση συγκοινωνιακών έργων. Μάλιστα, 

γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια εφαρμογής της μεθόδου στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

Μεταφορών (TransEuropean Networks), με τη χρησιμοποίηση σχημάτων συνερ-

γασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, γνωστά ως PPPs (Public Private Partnerships). 

 

Για τη συμμετοχή ιδιωτών στα έργα υποδομής αναπτύχθηκαν διάφορες μορφές 

συνύπαρξης Δημοσίου - Ιδιωτών, προκειμένου να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα 

διαφοροποιήσεων των έργων αυτών σε ό,τι αφορά στο βαθμό της οικονομικής 

βιωσιμότητας και τη διαφορετική πολιτική που εφαρμόζει το κάθε κράτος. Για να 

κατανοήσει κανείς τις πολλές μορφές και τους διαφόρους τύπους ΣΔΙΤ αρκεί να 

συνθέσει τους παρακάτω όρους: 

Σχεδιασμός (Design), Κατασκευή (Built), Χρηματοδότηση (Finance), Λειτουργία 

(Operate), Ιδιοκτησία (Own), Μεταβίβαση – Μεταφορά (Transfer), Εγγύηση 

(Guarantee), Αγορά (Buy), Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), Αποεπένδυση 
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(Divestiture), Παραχώρηση εκμετάλλευσης (Concession), Παροχή Υπηρεσιών 

(Service Delivery), Διαχείριση (Management) κ.α. 

Οι τύποι και οι μορφές είναι άπειροι. Υποτίθεται πως ο ενδιαφερόμενος (κράτος ή 

φορέας) αξιολογεί και επιλέγει μεταξύ των συνήθων τύπων ποιος είναι εκείνος που 

αρμόζει και συμφέρει στην κάθε περίπτωση, ανάλογα και με τα δεδομένα της στιγμής 

και του φορέα. Οι πιο διαδεδομένοι τύποι είναι οι εξής: 

 

1. Συνεργασίες παροχής Υπηρεσιών (Service delivery partnership) 

Οι συνεργασίες αυτές αναπτύσσονται μεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα 

και περιλαµβάνουν την παροχή µεµονωµένων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα. Οι 

υπηρεσίες αυτές δεν σχετίζονται απλά µε την παροχή υπηρεσιών (π.χ. καθαρισµού ή 

εστίασης), που συνάπτονται μεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικών εταιριών για λόγους 

περιορισµού του κόστους, αλλά αναφέρονται στην παροχή ευρύτερων και πιο 

πολύπλοκων υπηρεσιών (outsourcing), που σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη 

δραστηριότητα ή διαδικασία, όπως για παράδειγµα η παροχή ολοκληρωµένων 

υπηρεσιών διοίκησης, ή τα ολοκληρωµένα συστήµατα παροχής πληροφοριών. 

 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου σύµπραξης είναι η μεταφορά κάποιου µέρους 

του κινδύνου στον ιδιωτικό τοµέα. Το ζητούµενο είναι η προµήθεια αγαθών ή 

υπηρεσιών προκαθορισµένων προδιαγραφών. 

 

Ο τύπος αυτός σύµπραξης µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί µορφή ΣΔΙΤ, όταν 

δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και οι 

συµβάσεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη. Ο δηµόσιος τοµέας έχει την ευθύνη και 

παρέχει την κύρια υπηρεσία, ενώ ο ιδιωτικός φορέας, µέσω σχετικής επένδυσης, του 

παρέχει συγκεκριµένες επιµέρους λειτουργικές υπηρεσίες, έναντι µιας 

προσυµφωνηθείσας αµοιβής. 

 

2. Σύµβαση διαχείρισης (Management agreement) 

Ο δηµόσιος τοµέας μεταφέρει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και 

συντήρησης στον ιδιωτικό φορέα. Ο τελευταίος ενεργεί πάντα για λογαριασµό του 

δηµοσίου, λειτουργεί διοικητικά ανεξάρτητα και δεν έχει άµεση νοµική εξάρτηση από 

το δηµόσιο. Αµείβεται για την παροχή των υπηρεσιών και η αµοιβή αυτή µπορεί να 
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είναι σταθερή ή να είναι σε συνάρτηση µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, όπως 

για παράδειγµα η βελτίωση της αποδοτικότητας κτλ. 

 

Η σύνδεση του συστήµατος πληρωµών µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων 

αποτελεί κίνητρο για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, οι δυσκολίες που 

εµφανίζονται στη προκειµένη περίπτωση έγκεινται στο καθορισµό των στόχων, στην 

παρακολούθηση και στην αξιολόγησή τους και στο γεγονός ότι η επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων µπορεί να µην εξαρτάται απόλυτα από την απόδοση του 

ιδιωτικού φορέα, αλλά να συνδέεται, για παράδειγµα, µε την πραγµατοποίηση 

επενδύσεων από το δηµόσιο τοµέα. 

 
3. Σχεδιασµός - Κατασκευή - Χρηµατοδότηση - Λειτουργία / D.B.F.O (Design, 

Built, Finance, Operate) 

Πρόκειται για συµβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού 

τοµέα για το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση νέων 

δηµοσίων υποδοµών ή επενδυτικών σχεδίων. Ο ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει την 

ευθύνη του σχεδιασµού, της κατασκευής, της λειτουργίας και της χρηµατοδότησης 

του παγίου και επανακτά την αξία των επενδεδυµένων κεφαλαίων από τις πληρωµές, 

που καταβάλλει το δηµόσιο για τις υπηρεσίες, που του παρέχονται κατά τη διάρκεια 

της σύµβασης. Στη λήξη της σύµβασης η ιδιοκτησία του παγίου μεταφέρεται στο 

δηµόσιο. Το μοντέλο D.B.F.O είναι το βασικό μοντέλο συµβάσεων υποδοµών και 

ανάπτυξης παγίων του δηµοσίου µε την μέθοδο PFI, όταν οι δυνατότητες 

παράπλευρης εµπορικής εκµετάλλευσης είναι καταρχήν άγνωστες και ενδεχοµένως 

περιορισµένες. 

 
4. Παραχώρηση Εκµετάλλευσης (Concession) 

Πρόκειται για συµβάσεις όµοιες µε το D.B.F.O, µε τη μόνη διαφορά ότι ο ιδιωτικός 

φορέας αποπληρώνεται, για το κεφάλαιο που έχει επενδύσει, από την απευθείας 

χρέωση του τελικού χρήστη ή από τη χρέωση του χρήστη και εν μέρει, αλλά όχι 

αποκλειστικά, του δηµοσίου. Αυτός ο τύπος ΣΔΙΤ εφαρµόζεται όταν υπάρχει επαρκής 

ζήτηση για το έργο ή τις υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα τα έσοδα από την εκµετάλλευση 

του παγίου να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητά του, χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις 

από την κοινή γνώµη για την εκµετάλλευση αυτή. 
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Ως προς το περιεχόµενο της ΣΔΙΤ, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η 
εκχώρηση στον ιδιώτη του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των οικονοµικών - 
εµπορικών δυνατοτήτων ενός δηµόσιου παγίου ή αγαθού, για µια 
προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή ο δηµόσιος τοµέας 

μεταφέρει την πλήρη ευθύνη για την παράδοση των υπηρεσιών υποδοµής στον 

ιδιωτικό τοµέα, µέσω διαδικασιών διαγωνισµών. Οι ευθύνες αυτές περιλαµβάνουν 

τόσο κάποιες τεχνικές εργασίες (κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του 

συστήµατος), όσο και κάποιες χρηµατοοικονοµικές (συλλογή εσόδων, ανεύρεση 

κεφαλαίων) και διαχειριστικές εργασίες. 

 

Ο δηµόσιος τοµέας παραχωρεί στον ιδιωτικό το πάγιο για µια περίοδο συνήθως 20-

30 ετών, αλλά η ιδιοκτησία του παγίου παραµένει στο δηµόσιο. Ο ιδιωτικός τοµέας 

χρηµατοδοτεί το έργο και έχει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία και την συντήρηση. 

Ο δηµόσιος τοµέας έχει την ευθύνη του να θέσει στόχους αποδοτικότητας (όπως π.χ. 

το ζητούµενο επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών), η επίτευξη των οποίων 

αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη καινοτοµικών 

τεχνολογικών λύσεων, αφού η βελτίωση της αποδοτικότητας συνδέεται άµεσα µε 

αύξηση των κερδών. 

 
5. Κατασκευή – Ιδιοκτησία – Λειτουργία - Μεταβίβαση / B.O.O.T (Build, Own, 

Operate, Transfer) 

Πρόκειται για το πλέον διευρυµένο µοντέλο παραχώρησης, όπου ο ιδιωτικός τοµέας 

καθίσταται υπεύθυνος για το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη χρηµατοδότηση, τη 

λειτουργία, τη συντήρηση του έργου και αναλαµβάνει και τους εµπορικούς κινδύνους 

που σχετίζονται µε αυτό. Ο ιδιωτικός φορέας έχει στην κυριότητά του το αγαθό καθ’ 

όλη τη διάρκεια της παραχώρησης και το επιστρέφει στο δηµόσιο στη λήξη της 

σύµβασης, συνήθως χωρίς πρόσθετο κόστος. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες παραλλαγές των βασικών μοντέλων 

παραχώρησης, που διαφοροποιούνται ως προς το τρόπο συνεργασίας του ιδιωτικού 

τοµέα µε το δηµόσιο, στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας. 

 
Κατασκευή - Λειτουργία - Μεταφορά / Β.Ο.Τ. (Build, Operate, Transfer) ή 

Κατασκευή - Ιδιοκτησία - Λειτουργία / Β.Ο.Ο. (Build, Own, Operate) 
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Ο ιδιώτης ανάδοχος κατασκευάζει, µε βάση τις προδιαγραφές που έχει συµφωνήσει 

µε το δηµόσιο, συντηρεί και λειτουργεί το έργο που ανήκει είτε σε κρατικούς φορείς 

(περίπτωση Β.Ο.Τ) ή στον ίδιο (περίπτωση Β.Ο.Ο.Τ.) για ένα προκαθορισµένο 

χρονικό διάστηµα και στην συνέχεια µετά την λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης 

(παραχώρησης), είτε μεταβιβάζει την λειτουργία του (Β.Ο.Τ) είτε την ιδιοκτησία του 

(Β.Ο.Ο.Τ.) στο δηµόσιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιώτης είναι υπεύθυνος 

για τµήµα ή το σύνολο της χρηµατοδότησης του έργου. Στην κατασκευαστική 

περίοδο ο ιδιωτικός φορέας παρέχει τα απαιτούµενα κεφάλαια και ο δηµόσιος τοµέας 

εγγυάται την αγορά των παρεχοµένων υπηρεσιών, µετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευαστικής περιόδου και τη θέση σε λειτουργία του παγίου. Η λειτουργική 

περίοδος έχει συνήθως μεγάλη διάρκεια, ώστε ο ιδιώτης να μπορέσει να αναλάβει το 

κόστος κατασκευής και να πραγµατοποιήσει και κάποιο κέρδος. Αυτό εξασφαλίζεται 

µε την αµοιβή που λαµβάνει, για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών στο χρήστη.  

 

Την µορφή αυτή, η οποία θεωρείται ως η πλέον διαδεδοµένη, υιοθέτησε η Ελλάδα 

για την κατασκευή των έργων υποδοµής, αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», 

Λεωφόρος Σπάτων-Ελευσίνας, Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού και ζεύξη 

Ρίου-Αντιρρίου. 

 

Σχεδιασµός - Κατασκευή- Λειτουργία / D.B.O (Design, Build, Operate) 

Πρόκειται για συµβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού 

τοµέα και αφορούν στο σχεδιασµό, στην κατασκευή και στη λειτουργία υποδοµών. Ο 

ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει το σχεδιασµό και την κατασκευή του παγίου, το οποίο 

ωστόσο πρέπει να πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές, που τίθενται από το 

δηµόσιο (όπως αυτές περιλαµβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά στις συµβάσεις 

µελέτης και κατασκευής). Επίσης ο ιδιωτικός φορέας είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία και τη συντήρηση του παγίου για µια προκαθορισµένη χρονική περίοδο, 

στο τέλος της οποίας επιστρέφει η λειτουργία και συντήρηση του παγίου στο 

δηµόσιο. Η κατασκευή του παγίου χρηµατοδοτείται από τον ιδιωτικό τοµέα. 

 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, το δηµόσιο αγοράζει από τον ιδιώτη το πάγιο 

αποκτώντας την ιδιοκτησία σε µια προσυµφωνηµένη τιµή. 

 
Αγορά – Κατασκευή – Λειτουργία / Β.Β.Ο. (Buy-Build-Operate) 
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Στο πλαίσιο προσέλκυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων, το δηµόσιο πωλεί 

υφιστάµενες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε ιδιώτες, µε σκοπό την υλοποίηση 

πρόσθετων επενδύσεων (ανακαίνιση-επέκταση) σε αυτές, ώστε να καταστεί δυνατή η 

εκµετάλλευση των κατασκευαστικών και διοικητικών δεξιοτήτων των ιδιωτών, η 

μείωση των κινδύνων που απορρέουν από την ιδιοκτησία και λειτουργία του έργου 

και η ανάδειξη της σηµαντικής οικονοµικής αξίας των υφισταµένων έργων υποδοµής. 

Έκτοτε, ο ιδιώτης λειτουργεί τις εν λόγω εγκαταστάσεις ως ένα εποπτευόµενο από το 

κράτος κερδοφόρο κοινωφελές έργο. 

 

Κατασκευή - Ιδιοκτησία - Μίσθωση – Μεταφορά / B.O.L.T. (Build-Own-Lease-

Transfer) 

Με την μέθοδο B.O.L.T. ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει το έργο, το οποίο 

στη συνέχεια μισθώνει µε τη µορφή leasing στο δηµόσιο. Το δηµόσιο από πλευράς 

του καταβάλλει περιοδικές πληρωµές στον ιδιώτη, µέσω των οποίων σταδιακά 

µεταβιβάζεται και η ιδιοκτησία του έργου στην κυριότητά του. Στο τέλος της περιόδου 

αυτής το δηµόσιο είναι πλέον ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων, ή τις αγοράζει µε 

τίµηµα, που έχει προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά την διάρκεια της 

περιόδου μίσθωσης, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αναλαµβάνει είτε το δηµόσιο 

είτε ο ιδιώτης. 

 

Σχεδιασµός - Κατασκευή - Εγγύηση - Λειτουργία / D.B.G.O (Design, Build, 

Guarantee, Operate) 

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή γίνεται από τον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του δηµόσιου τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία και συντήρηση του παγίου για µια προκαθορισµένη περίοδο, στο πέρας 

της οποίας το πάγιο επιστρέφει στο δηµόσιο. Η χρηµατοδότηση γίνεται από το 

δηµόσιο τοµέα για την κατασκευή, αλλά η ολοκλήρωση της κατασκευής εντός 

χρονοδιαγράµµατος και προϋπολογισµού διασφαλίζεται µε εγγύηση του ιδιωτικού 

τοµέα. 

 

Αγορά - Κατασκευή - Λειτουργία / B.B.O (Buy, Build, Operate) 

Ο ιδιωτικός τοµέας αγοράζει το πάγιο από το δηµόσιο τοµέα, το οποίο πρέπει να 

ανακαινιστεί ή να επεκταθεί. Ο ιδιωτικός τοµέας χρηµατοδοτεί τις απαραίτητες 

εργασίες για τη προσαρµογή του παγίου στις ανάγκες του δηµοσίου και είναι 
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υπεύθυνος για τη συνεχή λειτουργία και συντήρηση αυτού, για µια προκαθορισµένη 

χρονική περίοδο. 

 
Χρηµατοδοτική µίσθωση - Ιδιοκτησία - Λειτουργία / L.O.O (Leasing, Own, 

Operate) 

Στη περίπτωση αυτή μισθώνεται ένα πάγιο από το δηµόσιο για συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο. Το πάγιο αυτό µπορεί να χρειάζεται ανακαίνιση ή επέκταση. 

 

Αποεπένδυση (Divestiture) 

Στην περίπτωση αυτή το δηµόσιο μεταφέρει στον ιδιωτικό τοµέα την πλήρη ευθύνη 

για τη λειτουργία, συντήρηση και επένδυση, επιπλέον δε και την κυριότητα του 

παγίου, το οποίο στην συνέχεια μισθώνει, προκειµένου να καλύψει τις στεγαστικές 

του ανάγκες. 

 

Παρακάτω παρατίθεται η σχηματική παρουσίαση των τύπων ΣΔΙΤ και ο βαθμός 

επιμερισμού των κινδύνων μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτών  
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Τύποι Σύµπραξης μεταξύ Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
 

 
Επιλογή 

 

 
Χρηµατοδότηση 
 

Λειτουργία 
& 

Συντήρηση 

 
Εµπορικός 
κίνδυνος 

 
Κυριότητα 
στοιχείου 

 
Διάρκεια 

(έτη) 
Σύµβαση 
υπηρεσιών 

Δηµόσιο Δηµόσιο - 
Ιδιώτης 

Δηµόσιο 
 

Δηµόσιο 
 

1- 2 
 

Σύμβαση 
διαχείρισης 

Δηµόσιο Ιδιώτης 
 

Δηµόσιο Δηµόσιο 3 - 5 

Παραχώρηση 
(ΒΟΤ/ΒΟΟΤ) 

Ιδιώτης 
 

Ιδιώτης 
 

Ιδιώτης 
 

Δηµόσιο 
 

25 – 30 

PFI/DBFO 
 

Ιδιώτης 
 

Ιδιώτης 
 

Δηµόσιο - 
Ιδιώτης 

Δηµόσιο - 
Ιδιώτης 

20 – 30 
 

Αποεπένδυση 
Ιδιωτικοποίηση 

Ιδιώτης 
 

Ιδιώτης 
 

Ιδιώτης 
 

Δηµόσιο - 
Ιδιώτης 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

Βαθµός επιµερισµού κινδύνων μεταξύ Δηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα 
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2.1 Η μέθοδος ΒΟΤ και η εφαρμογή της στην Ελλάδα 
 

Από τις παραπάνω μορφές συνεργασίας αυτή που αποτελεί αντικείμενο της 

παρούσης εργασίας, αφού είναι και η επικρατέστερη στη χώρα μας, είναι η μέθοδος 

ΒΟΤ. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε από το ελληνικό Δημόσιο σε δύο οδικά έργα 

(Λεωφόρος Σπάτων - Ελευσίνας - Περιφερειακή Υμηττού και γέφυρα Ρίου-

Αντιρρίου), ενώ στο αεροδρόμιο των Σπάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος ΒΟΟΤ (που 

συνεπάγεται κυρίως διαφοροποίηση στο εταιρικό σχήμα του αναδόχου). 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια προσέγγιση των προαναφερθέντων έργων με 

παρουσίαση των συμβάσεων με τις οποίες κυρώθηκαν τα εν λόγω έργα. Πιο 

συγκεκριμένα, το έργο κατασκευής της Λεωφόρου Σπάτων – Ελευσίνας – 

Περιφερειακής Υμηττού κυρώθηκε με το Ν.2445/1996, η γέφυρα του Ρίο – Αντίρριο 

με το Ν.2395/1996 και τέλος το αεροδρόμιο ‘Ελ.Βενιζέλος’ με το Ν.2338/1995. 

 

2.2 Αττική Οδός 
 
2.2.1 Γενικά 
 

Η Αττική Οδός, σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τις Συνόδους 

κορυφής του Έσσεν (Δεκέμβριος 1994) και της Κέρκυρας (Ιούνιος 1995) αποτελεί 

έργο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ's) ως τμήμα του 

αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα - Θεσ/νίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ). Στον ανωτέρω 

άξονα (ΠΑΘΕ) εντάσσεται το τμήμα του έργου από Ελευσίνα ως Μεταμόρφωση, ενώ 

το υπόλοιπο τμήμα του έργου αποτελεί μέρος του συγκοινωνιακού άξονα μέχρι το 

Λαύριο.   

 

Η Αττική Οδός είναι ενταγμένη στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΤΕΝ's) ως 
έργο προτεραιότητας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, 

αλλά και για τη χώρα γενικότερα γιατί: 

o συντελεί στη διαμόρφωση του περιφερειακού δακτυλίου της Αθήνας, 

επιτρέποντας τη διακίνηση στην Αττική παρακάμπτοντας την Αθήνα, με 

αποτέλεσμα την αποφόρτιση των βεβαρημένων κεντρικών οδικών αρτηριών, 

αποτελεί το βασικό κορμό διασύνδεσης των μεταφορικών μέσων, αφού 
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συνδέει τις υπάρχουσες βασικές υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, 
σταθμούς τραίνου, ηλεκτρικού, μετρό, υπεραστικών και βαρέων 
μεταφορών, κλπ), υποβοηθά την ταχεία επικοινωνία μεταξύ 
περισσοτέρων από 30 δήμων της Αττικής παρέχοντας υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 

o θέτει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη όλου 

του νομού και ιδιαίτερα των υποβαθμισμένων δυτικών περιοχών, 

o αποτελεί, λόγω της άριστης συγκοινωνιακής και περιβαλλοντικής 

χωροθέτησής του,  η βάση για τη στρατηγική διάρθρωση των ενεργειακών και 

επικοινωνιακών δικτύων της Αττικής και μοχλό για την ολοκληρωμένη 

χωροταξική και πολεοδομική σχεδίαση της Αττικής, 

o εντάσσεται πλήρως στο ευρύτερο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, 

καθώς  επιλύει όχι μόνο κυκλοφοριακά προβλήματα αλλά και κοινωνικά, 

αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά, 

o συντελεί στην βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της ευρύτερης 

περιοχής Λεκανοπεδίου, καθώς αποφορτίζει σε σημαντικό βαθμό τις κεντρικές 

οδικές  αρτηρίες, 

o εξοικονομεί περισσότερες των 270.000 ωρών παραγωγικού και ελεύθερου 

χρόνου ημερησίως, χρόνος που αποτιμάται σε ετήσιο κοινωνικό και 

οικονομικό όφελος περίπου 150 δισ. δρχ., 

o εξοικονομεί 2 εκ. λίτρα καυσίμων ημερησίως αποφέροντας, έτσι ετήσιο 

οικονομικό όφελος 150 δισ. δρχ., 

o φέρνει στο φως αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα (νομίσματα, κοσμήματα, 

εργαλεία, χρηστικά αντικείμενα, τάφους κ.α) και 

o δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας καθώς στο έργο απασχολούνται περίπου 

4.500 εργαζόμενοι κάθε ειδικότητας (διευθυντικά στελέχη, επιστήμονες όλων 

των ειδικοτήτων, υπάλληλοι και εργατοτεχνικό προσωπικό). 

 

2.2.2 Η αναγκαιότητα, η χρησιμότητα και η σημασία της Αττικής Οδού 6 7 
 

Το υφιστάμενο δίκτυο μεταφορών της Αττικής έχει διαμορφωθεί ακτινικά από το 

κέντρο προς την περιφέρεια με αποτέλεσμα όλες οι μετακινήσεις να 
                                                           
6 Εισηγητική έκθεση ν. 2445/96 
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πραγματοποιούνται μέσω του κέντρου, δημιουργώντας μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο 

και δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

Η λύση δίνεται στα προβλήματα της Αθήνας και του λεκανοπεδίου της Αττικής 

γενικότερα με την κατασκευή του Περιφερειακού Δακτυλίου της Αττικής, ο οποίος 

έχει ζωτική σημασία για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη και 

ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής. Συγκεκριμένα: 

Διαμορφώνει τον εσωτερικό Δακτύλιο των Αθηνών και ολοκληρώνει ένα 
πλήρες δίκτυο γρήγορης και ασφαλούς κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Αττική. 
 

1. Όσον αφορά το θέμα της οδικής ασφάλειας, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα 

με τα στατιστικώς επεξεργασμένα8 στοιχεία η Αττική Οδός έχει 6 (έξι) 
ατυχήματα ανά 100 εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα. Τα αντίστοιχα 

στοιχεία για τους πλέον ασφαλείς αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης είναι 60 
(εξήντα) ατυχήματα9 ανά 100 εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα. 

2. Μειώνει δραστικά την κυκλοφοριακή κίνηση μέσα στην πόλη και τους χρόνους 

μετακίνησης των πολιτών.  

3. Μειώνει αισθητά την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση. Πράγματι, 

με την αποφόρτιση του κεντρικού άξονος κυκλοφορίας της Αττικής, η 

σημαντική μείωση των αερίων ρύπων και των θορύβων στην ευρύτερη 

περιοχή της πρωτεύουσας είναι αυτονόητη. Ειδικά για την μείωση των 

θορύβων η Αττική Οδός έχει μελετήσει, και εφαρμόζει σημαντικά αντιθορυβικά 

μέτρα σε συνάρτηση με την εδαφική διαμόρφωση και τις ανάγκες κάθε 

περιοχής. 

 

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν ηχοπετάσματα συνολικής έκτασης αρκετών χιλιάδων 

τετραγωνικών μέτρων, καθώς και ακουστικές ζώνες (buffer zones), προκήπια και 

αναχώματα με ειδικές φυτεύσεις. Για την διαρκή παρακολούθηση των τιμών του 

επιπέδου των ρύπων και του θορύβου, σε καίρια σημεία επί της Αττικής Οδού 

τοποθετήθηκαν 6 αυτόματοι σταθμοί μέτρησης θορύβου και 8 αυτόματοι σταθμοί 

μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

                                                                                                                                                                                     
7 Παπαγιαννίδης Δ. «Ο λαβύρινθος των συμβάσεων παραχώρησης και των συγχρηματοδοτούμενων έργων», 
Περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος, 15 Μαϊου 2003 
8 Σύμφωνα με τα στοιχεία του site www.aodos.gr 
9 Ατυχήματα για τις στατιστικές θεωρούνται όσα έχουν τραυματισμό από ελαφρύ και πάνω 
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1. Μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. 

2. Μειώνει το λειτουργικό κόστος των οχημάτων. 

3. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πάτρα - Εύζωνοι, 

γιατί ενώνει την εθνική οδό από Πάτρα με την εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη 

παρακάμπτοντας την Αθήνα. 

4. Εξυπηρετεί την κίνηση προς και από το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στα Σπάτα. 

Ως παράδειγμα της οικονομίας χρόνου που επιτυγχάνεται, αναφέρουμε ότι ο 

χρόνος άφιξης από Καισαριανή στο αεροδρόμιο των Σπάτων είναι 16 λεπτά. 

5. Συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα ολοκληρωμένο Χωροταξικό και Πολεοδομικό 

Σχεδιασμό της Αττικής. 

6. Δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής, 

με αιχμή την ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου και των Μεσογείων. 

7. Παρέχει αντιπλημμυρική θωράκιση: Συγκεκριμένα, η Αττική Οδός διασχίζει τις 

τρεις μεγάλες υδρογραφικές λεκάνες της Αττικής, δηλαδή το Θριάσιο Πεδίο, το 

λεκανοπέδιο της Αθήνας και τα Μεσόγεια και για την ασφαλή κυκλοφορία των 

οχημάτων αλλά και την βελτίωση της ροής των υδάτων του λεκανοπεδίου, 

ήταν απαραίτητη η κατασκευή παράλληλων αποχετευτικών - 

αντιπλημμυρικών έργων που συλλέγουν την επιφανειακή απορροή, την 

μεταφέρουν στα εγκάρσια έργα και την καθοδηγούν στους θαλάσσιους 

αποδέκτες. Τα αντιπλημμυρικά έργα που κατασκευάσθηκαν και 

κατασκευάζονται έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να επαρκούν όχι μόνο για τις 

υπάρχουσες χρήσεις γης, (βοσκότοποι στο Θριάσιο και αγροτικής 

καλλιέργειας στα Μεσόγεια) αλλά και τις "ρεαλιστικά" αναμενόμενες αλλαγές 

χρήσεων γης που επιδεινώνουν ραγδαία τις συνθήκες απορροής και που 

αποτελούν την σημαντικότερη αιτία του αντιπλημμυρικού προβλήματος της 

Αττικής. 

8. Δημιούργησε θέσεις απασχόλησης. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου δημιουργήθηκαν10 2000 άμεσες θέσεις απασχόλησης 

στο έργο (δηλαδή 10.000 κατά τα 5 έτη κατασκευής) και περίπου 5.000 θέσεις 

απασχόλησης από τις παράπλευρες δραστηριότητες. 

9. Αττική Οδός και Ολυμπιακοί Αγώνες 200411 

                                                           
10 Εισηγητική έκθεση ν. 2445/96 
11 Τσακλίδης Ε., «Νέα μεγάλα έργα και μετά το 2004», περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος, 17 Απριλίου 2003 
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o Η Αττική Οδός είναι ένα μεγάλο έργο που με την ολοκλήρωσή του στα τέλη 

του 2003 αναβάθμισε σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

της Αττικής γενικότερα, αλλά διευκόλυνε ειδικότερα την διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
o Η Αττική Οδός προσφέρει τη δυνατότητα για ταχείες μετακινήσεις εντός του 

νομού καθώς διατρέχει την Αττική ξεκινώντας από την Ελευσίνα και 

καταλήγοντας στο Διεθνές Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" στα Σπάτα. Σε 

συνδυασμό δε με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα συμβάλλει κατά τρόπο 

ουσιαστικό στην ασφαλή και γρήγορη μετάβαση σε όλα τα σημεία της 

πρωτεύουσας. 

 

2.2.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου 
 

Συνολικό μήκος λεωφόρου 65,20 χλμ. 
Λοιποί βασικοί άξονες 31,33 χλμ. 

Δίκτυο βοηθητικών/παράπλευρων 
οδών 

150 χλμ. 

Ανισόπεδοι κόμβοι 32 
Οδικές γέφυρες – Άνω διαβάσεις 104 
Οδικές γέφυρες – Κάτω διαβάσεις 38 
Γέφυρες σιδηροδρομικών γραμμών 37 

Πεζογέφυρες 15 
Σήραγγες και πλήρως 

υπογειοποιημένα τμήματα Cut & 
Cover 

63 

Συνολικό μήκος σηράγγων και Cut & 
Cover 

15.64 χλμ. 

Διευθετήσεις ρεμάτων και 
Αντιπλημμυρικά έργα 

66,7 χλμ. 

Συνολική έκταση χώρων 
εγκαταστάσεων υποστήριξης 

122.000 τ.μ. 

 

 

Το έργο έχει τη μορφή αστικού αυτοκινητόδρομου μήκους 70 χλμ με τρεις λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η τελική μορφή του 

Έργου έχει λάβει υπόψη της τις απαιτήσεις των οδικών, σιδηροδρομικών, καθώς και 

όλων των λοιπών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και των Δικτύων Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας. Κυρίως έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την ανάγκη ένταξης του 
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έργου στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον με παράλληλη διαφύλαξη και 

ανάπτυξή του. 

 

Από το αεροδρόμιο Σπάτων μέχρι το Μενίδι προβλέπεται μελλοντική ανάπτυξη 

Προαστιακού Τρένου στη μεσαία ζώνη, ενώ από το Συγκοινωνιακό Κέντρο Μενιδίου 

μέχρι την Ελευσίνα και σε μήκος 12 χλμ προβλέπεται η κατασκευή των έργων 

υποδομής για το τρένο υψηλής ταχύτητας προς Κόρινθο - Πάτρα. 

 

Στις καθαρά αστικές περιοχές το έργο διαμορφώνεται σε όρυγμα (κάτω από την 

επιφάνεια του φυσικού εδάφους) και οι κόμβοι και οι διαβάσεις διαμορφώνονται στο 

επίπεδο του φυσικού εδάφους με παράλληλη δημιουργία τεχνικών έργων κάλυψης 

σε πάρα πολλά σημεία του. Η σύνδεση του Έργου με το κυριότερο Οδικό Δίκτυο του 

Λεκανοπεδίου επιτυγχάνεται μέσω 26 ανισόπεδων κόμβων. Παράλληλα έχουν 

προβλεφθεί συχνές ανισόπεδες διαβάσεις για την επικοινωνία των εκατέρωθεν 

περιοχών καθώς και πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο. 

 

Η Αττική Οδός είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα και αποτελεί σήμερα 

το μεγαλύτερο οδικό δίκτυο, το οποίο κατασκευάστηκε στο Νομό Αττικής. 

 

Αποτελείται από δύο κύριους άξονες :  

o την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων μήκους 52 χλμ περίπου, 

η οποία ξεκινά από τα διόδια Ελευσίνας της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου 

και καταλήγει στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα, και 

o την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού μήκους 13,5 χλμ. περίπου, η 

οποία ξεκινά από την Καισαριανή και καταλήγει στο Χαλάνδρι και την 

Παλλήνη. 

 

Η Αττική Οδός είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 65,2 χλμ, με 

32 ανισόπεδους κόμβους, 108 γέφυρες άνω διαβάσεων, 38 γέφυρες κάτω 

διαβάσεων, 15 πεζογέφυρες και 35 σιδηροδρομικές γέφυρες. Η Αττική Οδός είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής στην Ευρώπη 
και λόγω της συμμετοχής πολλών φορέων θεωρήθηκε διεθνώς ως ένα από τα 

δυσκολότερα στην οργάνωση της χρηματοδότησής του. 
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ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Ο ανισόπεδος κόμβος της Λ. Κηφισίας αποτελείται από 3 επίπεδα. Με την λειτουργία 

του αποσυμφορεί σε σημαντικό βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. 

 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΜΗΤΤΟΥ 
Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού με μήκος 13,4 χλμ, Ξεκινά νότια της 

Καισαριανής, καταλήγει στην Αττική Οδό, μέσω δύο κλάδων στο Χαλάνδρι και την 

Παλλήνη. Το έργο περιλαμβάνει 7,5χλμ. σήραγγες και cut-and-cover 

 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΣΗΡΑΓΓΑ "ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ" 
Η σήραγγα της Μαύρης Ώρας κατασκευάστηκε στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. 

Πρόκειται για δίδυμες σήραγγες 400 μέτρων περίπου, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση, κατασκευασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ποιότητας 

και ασφάλειας. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Αττικής Οδού που διευκολύνει 

τις μετακινήσεις των κατοίκων της πρωτεύουσας, ενώ μειώνει σημαντικά την 

διερχόμενη μέσω Αθήνας κυκλοφορία του άξονα Θεσσαλονίκης -Πάτρας. 

 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ο ανισόπεδος κόμβος της Μεταμόρφωσης συνδέει την Αττική Οδό με την Εθνική 

Οδό Αθηνών - Λαμίας και με τα 4 επίπεδά του εξυπηρετεί κάθε κίνηση από και προς 

όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Ο κόμβος της Μεταμόρφωσης έχει δοθεί σε 

κυκλοφορία από το Μάρτιο του 2001 με απόλυτα θετικά αποτελέσματα. 

 

2.2.4 Ιστορικά στοιχεία διαγωνισμού 12 
 

Η αναγκαιότητα του έργου είχε επισημανθεί ήδη από τη δεκαετία του ’50 και από 

τότε είχαν αρχίσει να εκπονούνται οι πρώτες μελέτες. 

 

Το έργο περιλαμβάνεται και στη μελέτη-πρόταση του W.Smith (1966) και μάλιστα 

στη σημερινή του θέση. Και η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού 

περιλαμβανόταν στη μελέτη-πρόταση του W.Smith. Η πρώτη μάλιστα μελέτη για την 

εφαρμογή της εκπονήθηκε τη δεκαετία του ’70. 

                                                           
12 Εισηγητική έκθεση ν. 2445/96 
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Η σύμβαση διαμορφώθηκε στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού που ξεκίνησε το 1992 και 

ολοκληρώθηκε το 1996.  

Συγκεκριμένα: 

Το 1992 προωθήθηκε η μελέτη και κατασκευή ενός μόνο τμήματος (από Κατεχάκη 

μέχρι Αγ. Ιωάννη Κυνηγό). Μετά την ακύρωση από το ΣτΕ τον Ιούνιο του 1993 των 

Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, δημοπράτησης του έργου και 

κήρυξης απαλλοτριώσεων, επανασυντάχθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων με ουσιώδες κριτήριο το σεβασμό του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος του Υμηττού. 

 

Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής στηρίχθηκαν στις αρχές της 

διαφάνειας, της κατοχύρωσης του υγιούς ανταγωνισμού και της κατοχύρωσης του 

δημόσιου συμφέροντος και με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

2.2.5 Διαδικασία διαγωνισμού 
 
Η Α΄ φάση διαγωνισμού (προεπιλογή) - Διακήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για την προεπιλογή ομίλων για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και 

εκμετάλλευση του έργου ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1992 και ολοκληρώθηκε το 

Φεβρουάριο του 1993 με την προεπιλογή 3 ομίλων: 

1. Του ομίλου CONCIF. 

2. Του ομίλου ΠΕΛΛΑ και 

3. Της Κ/Ξ Αττική Οδός 

 

Συμπληρωματική προκήρυξη ή προκήρυξη Β΄ φάσης του διαγωνισμού:  

Η Συμπληρωματική προκήρυξη αποτελεί και πρόσκληση για υποβολή προσφορών 

κατά τη Β΄ φάση του διαγωνισμού. 

 

Η Β΄ φάση του διαγωνισμού ξεκίνησε με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης 

Β΄φάσης, τον Αύγουστο 1994. Τελικά ορίστηκε ως ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών η 28.02.1995. 

 

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφορές αξιολογήθηκαν σε 2 

στάδια. Με το πρώτο στάδιο αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε ο φάκελος 
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Οικονομικής Προσφοράς του κάθε διαγωνιζομένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

δυνατότητα ενός εκάστου να αξιολογηθεί κατά το δεύτερο στάδιο. 

 

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε την αξιολόγηση του Φακέλου Συνολικής προσφοράς 

των διαγωνιζομένων. Τα μεγέθη της προσφοράς εκφράζονται σε παρούσα αξία 

30.06.1994. 

 

Στις 31.07.1995 η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση ολοκλήρωσε το έργο της και 

ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξη των διαγονιζομένων 

με την ακόλουθη σειρά:  

1. Κ/Ξ Αττική Οδός  

2. Όμιλος ΠΕΛΛΑ και  

3. Όμιλος CONCIF 

 

Εκ μέρους και των 3 ομίλων υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν. Με την 

απόφαση Α/6/01/73/9752/25.08.1995 απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις και 

ανακηρύχθηκαν: 

1. Η Κ/Ξ Αττική Οδός ως προσωρινός ανάδοχος 

2. Ο όμιλος ΠΕΛΛΑ ως 1ος υποψήφιος προσωρινός ανάδοχος και 

3. Ο όμιλος CONCIF ως 2ος υποψήφιος προσωρινός ανάδοχος. 

 

Το Σεπτέμβριο 1995 έγινε έναρξη διαπραγματεύσεων με τον προσωρινό ανάδοχο, 

για την οριστικοποίηση των όρων της σύμβασης παραχώρησης. Πριν την έγκριση 

του αποτελέσματος και στο πλαίσιο της ευχέρειας που παρείχαν οι όροι του 

διαγωνισμού, ο προσωρινός ανάδοχος, Κ/Ξ Αττική Οδός ζήτησε τη διεύρυνσή 
του με εταιρίες που μετείχαν στους άλλους 2 ομίλους. Η διεύρυνση αυτή 
εγκρίθηκε διότι οι εταιρίες αυτές πληρούσαν τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια 
του διαγωνισμού, όπως είχε κριθεί από τη συμμετοχή τους στις προηγούμενες 
φάσεις του. 
 
Με την απόφαση Α/6/01/73/10884/26.3.1996 του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ Αττική Οδός ως ανάδοχος 

του έργου. Στις 23 Μαΐου 1996 υπογράφηκε η Σ.Π. 
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Ημερομηνίες Γεγονότα 
28/02/1995 Υποβολή Προσφοράς 
26/03/1996 Ανακήρυξη της Αττικής Οδού ως 

αναδόχου του έργου 
23/05/1996 Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης 

Έναρξη εκτέλεσης προδρόμων 
εργασιών 

23/07/1996 Έγκριση δανειοδότησης 220 δις. Δρχ. 
Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων 

16/12/1996  Νομοθετική κύρωση της Σύμβασης 
Παραχώρησης με το νόμο 2445/96 

31/08/1997 Έναρξη εκτέλεσης εργασιών 
τμήματος F (Δ.Π.Λ. Υμμητού) 

19/09/1997 Έναρξη εκτέλεσης εργασιών 
τμήματος E (Παλλήνη – Σπάτα) 

18/12/1997 Υπογραφή κύριας δανειακής 
Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων 

19/01/1998 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 
3/98 

01/10/98 Έναρξη εκτέλεσης εργασιών 
τμημάτων A,B,C,D (Ελευσίνα – 
Παλλήνη) 

29/04/1999 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 
75/99 

06/03/2000 Οικονομικό κλείσιμο για τη δανειακή 
χρηματοδότηση 

04/08/2000 Καταβολή πρώτης δόσης δανείων 
28/02/2001 Διοικητική Παραλαβή προς χρήση 

τμημάτων Γέρακα – Παλλήνης και 
Παλλήνης - Σπάτων 

18/03/2001 Εγκαίνια Αττικής Οδού 
19/03/2001 Έναρξη λειτουργίας τμημάτων 

Γέρακα – Σπάτων και Κύμης – 
Μεταμόρφωσης άνευ διοδίων 

25/04/2001 Εφαρμογή συμβολικών τελών 
διοδίων 

02/07/2001 Προσαρμογή τέλους διοδίων – 
Διακοπή συμβολικών τελών 

15/05/2002 Παράδοση τμήματος ΔΠΛΥ από Α.Κ. 
Γλυκών Νερών έως Α.Κ. Ραφήνας 
Πλήρης λειτουργία Α.Κ. Αεροδρομίου 
Σπάτων 

15 – 25/05/2002 Πλήρης λειτουργία τμήματος Γέρακας 
– Σπάτα 
Παράδοση κόμβων και σταθμών 
διοδίων Παιανίας και Κάντζας 

15 – 25/05/2002 Λειτουργία αυτοματοποιημένων 
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συστημάτων διοδίων 
31/01/2003 Παράδοση Τμήματος Α.Κ. Κύμης – 

Διόδια Γέρακα 
 
2.2.6 Συντελεστές του έργου 
 

Η Αττική Οδός είναι ένα σύνθετο, πολύμορφο, πολυεπίπεδο έργο το οποίο 

αναπτύσσεται σε μεγάλο βάθος χρόνου, ένα έργο στην υλοποίηση του οποίου 

συνέβαλλαν, εκτός των εταιρειών του Ομίλου της Αττικής Οδού, και των Υπηρεσιών 

του Ελληνικού Δημοσίου, δεκάδες άλλοι οργανισμοί και εταιρικές οντότητες 

(Τράπεζες, Γραφεία Μελετών, Ερευνητικά Κέντρα, Νομικά Γραφεία, Ασφαλιστικές 

Εταιρείες, Βιομηχανικές Μονάδες). 

 

Ειδικότερα, ο Όμιλος των Εταιρειών της Αττικής Οδού, αποτελείται από τις εταιρείες 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ, 

οι οποίες ανέλαβαν την Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και 

Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου 

Σπάτων και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. 

 

Επίσης, μετέχουν, το ελληνικό δημόσιο, όπως προαναφέραμε, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, η 

Γενική Γραμματεία συγχρηματοδοτούμενων έργων Αττικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, καθώς και τράπεζες δανειοδότριες / εγγυοδότριες, 

ελληνικά γραφεία μελετών τεχνικών έργων, ανεξάρτητος μηχανικός, σύμβουλος 

διαχείρισης διοδίων & κυκλοφορίας, προμηθευτής λογισμικού διαχείρισης διοδίων & 

κυκλοφορίας, τεχνικός σύμβουλος εμπορικών τραπεζών13 και νομικοί σύμβουλοι, 

οικονομικοί, ασφαλιστικοί και επικοινωνιακοί σύμβουλοι, εταιρίες προβολής (πχ 

ΑΝΩΣΗ Α.Ε) και τέλος, προμηθευτές–υπεργολάβοι. 

 

Συντελεστές 

Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε. ή ΚτΕ): Είναι το Ελληνικό Δημόσιο στο όνομα και για 

λογαριασμό του οποίου το Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ. συμβάλλεται δυνάμει της Σύμβασης 

Παραχώρησης με την Εταιρία. 

 

                                                           
13 HALCROW GROUP LTD 
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Ανάδοχος Παραχώρησης/Ανάδοχος 
Είναι14 η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης 

Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ. Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής 

Λεωφόρου Υμηττού» και το διακριτικό τίτλο «Αττική Οδός Α.Ε.», με Αρ. ΜΑΕ 

35711/01/ΑΤ/Β/96/117 που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Φιλελλήνων, αρ.18. 

 
Εταιρίες – μέλη 

Εταιρεία Παραχώρησης 
Εταιρεία Παραχώρησης 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 
Κοινοπραξία Κατασκευής Εταιρεία Λειτουλ 

Κοινοπραξία Κατασκευής Εταιρεία Λειτουργίας - Συντήρησης 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 

ργίας - Συντήρησης 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ38 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
  
 ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΜΕΛΗ  
    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΣΥΜ/ΧΗ 
ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 
ΑΕ 

ΣΥΜ/ΧΗ 
ΣΤΗΝ Κ/Ξ 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 

ΣΥΜ/ΧΗ 
ΣΤΙΣ 

ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Α.Ε. 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
(LEADER)15 17,06% 17,07% 8,71% 

ΑΒΑΞ Α.Ε. 8,47% 8,48% 4,32% 

ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. 8,22% 8,23% 4,19% 

ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 8,58% 8,58% 4,38% 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 8,47% 8,48% 4,32% 

ΕΤΕΘ Α.Ε. 9,82% 9,83% 5,01% 

J&P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. 8,47% 8,48% 4,32% 
Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 7,62% 7,62% 3,89% 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 9,82% 9,83% 5,01% 

ΤΕΒ Α.Ε. 8,47% 8,48% 4,32% 

ΤΕΓΚ Α.Ε. 4,91% 4,91% 2,50% 

                                                           
14 Άρθρο 1 ν. 2445/96 
15 Κοινοπραξία Αττική Οδός – Κατασκευή ΕΛΕΣΣ και ΔΠΛΥ (αποκαλείται στο νόμο Κτασκευαστική κοινοπραξία ή 
Κοινοπραξία) (Άρθρο 1 ν. 2445/96) 
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EGIS PROJECTS S.A. 0,07% 0% 49,00% 
 

Ε ΠΩΝΥΜΙΑ 

Κυριότερα σημεία της σύμβασης 

Η σύμβαση συνήφθη μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου της ΑΕ 

Αττική Οδός, της Κοινοπραξίας «Αττική Οδός-Κατασκευή ΕΛΕΣΣ και ΔΠΛΥ» και των 

συμβαλλομένων μελών της προαναφερθείσας κοινοπραξίας. 

 

2.2.7 Ειδικότερες συμβατικές σχέσεις16 
 

Η Αττική Οδός ΑΕ υπό την ιδιότητα του αναδόχου του έργου, έχει έναντι του ΚτΕ 

όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση 

Παραχώρησης. 

 

Επίσης: 17 

1. όλα τα δικαιώματα της ΑΕ έναντι της κοινοπραξίας «Αττική Οδός» είναι και 

δικαιώματα του ΚτΕ 

2. Ο ΚτΕ δικαιούται να ασκεί όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση Παραχώρησης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στη 

χρηματοδότηση και λειτουργία-εκμετάλλευση του ΚΕΠ και κατά της Κ/Ξ. 

3. Η Κ/Ξ εγγυάται προς την ΑΕ ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, σαν εργολαβικό 

αντάλλαγμα εκφραζόμενο:  

• για το κατ’ αποκοπήν αντικείμενο στο 98% του κατ’ αποκοπήν 

αντικείμενου της προσφοράς του Αναδόχου, εκφραζόμενου σε δρχ και 

σε σταθερές τιμές 1994, ήτοι 235 δις δρχ, επικαιροποιημένου στο 

χρόνο έναρξης της Παραχώρησης με χρήση ετήσιου ΔΤΚ18 Ελλάδος 

συν τον εκάστοτε πληθωρισμό ΔΤΚ Ελλάδος, εφαρμοζόμενο ανά 

τρίμηνο, κατά τον χρόνο υλοποίησης των εργασιών  

χρονοδιαγράμματος Μελετών-Κατασκευών και  

                                                           
 
16 Άρθρο 1.4 ν. 2445/96 
17 Άρθρο 1.4.2 ν. 2445/96 
 
18 Δείκτης τιμών καταναλωτή που υπολογίζεται και δημοσιεύεται από την ΕΣΥΕ. 
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• για τα παράλληλα έργα στο 98% της προσφοράς του Αναδόχου για τα 

παράλληλα έργα. 

Η εγγύηση αυτή καλύπτεται με εγγυητικές επιστολές της Κ/Ξ προς τον Ανάδοχο. 

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης19 παραχώρησης ο ΚτΕ δικαιούται 

κατά την κρίση του να υποκαταστήσει την ΑΕ στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις της έναντι της Κ/Ξ. 

5. Η Κ/Ξ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συντήρηση του έργου (παράλληλα με 

αυτή της ΑΕ) σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές για τα ακόλουθα 

χρονικά διαστήματα: 

• Για τα έργα ΚΕΠ επί μια 5ετία μετά την οριστική παραλαβή της 

περιόδου Τ1 

• Για τα έργα Τ.Ο. για χρόνο ίσο προς το χρόνο εγγύησής τους από τον 

Ανάδοχο, ήτοι επί 3 χρόνια από την έκδοση της σχετικής ΒΠΕ. 

Οι ανωτέρω χρόνοι δεν επηρεάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου 

σχετικά με τους χρόνους εγγυήσεων που τον βαρύνουν 

6. Όλα τα έγγραφα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης Κατασκευής που 

ανταλλάσσονται μεταξύ ΑΕ και Κ/Ξ θα κοινοποιούνται στον ΚτΕ. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη της Κ/Ξ20 αναλαμβάνουν έναντι του ΚτΕ ατομικά, 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον όλες τις κατά την παρ.1.4.2 ν.2445/96 ευθύνες 
της Κ/Ξ. Παράλληλα κατά τον ίδιο τρόπο ευθύνονται και έναντι της Α.Ε. 
 
Οι συμβαλλόμενοι Επενδυτές αναλαμβάνουν έναντι του ΚτΕ την υποχρέωση να 

χρηματοδοτήσουν το έργο δια του αναδόχου με τα κεφάλαια της ίδιας συμμετοχής 

τους21. Σε αντάλλαγμα οι Επενδυτές δικαιούνται να ανακτήσουν από τον ανάδοχο 

μέσω της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου, τη μέση απόδοση μετοχικού 

κεφαλαίου (ROEav).22 

 

 

 

                                                           
19 Άρθρα 54 και 55 ν. 2445/96 
 
20 Άρθρο 1.4.3 ν. 2445/96 
21 Άρθρο 16 και 49 ν. 2445/96 
22 Άρθρο 49 ν. 2445/96 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

34

2.2.8 Ερμηνεία 
 
Η σύμβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο ερμηνευόμενο σύμφωνα με τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών προς ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος 

και των αρχών της αποδοτικότητας και συνέχειας της παραχωρούμενης δημόσιας 

υπηρεσίας. 

 

Ακυρότητα μέρους δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, το οποίο 

παραμένει ισχυρό και δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

2.2.9 Συμβατικό αντικείμενο 
 
Με τη σύμβαση παραχώρησης ο ΚτΕ παρέχει στον ανάδοχο και ο ανάδοχος 

αποδέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα μελέτης – κατασκευής, ανάπτυξης, 

οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου ΕΛΕΣΣ και ΔΠΛΥ. 

 

Ο ΚτΕ παραχωρεί ακόμα με τη σύμβαση παραχώρησης στον Ανάδοχο το Δικαίωμα 
επιβολής και είσπραξης, για ίδιο λογαριασμό, διοδίων τελών από τους 
χρήστες κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Ο ΚτΕ παραχωρεί με 
τη σύμβαση παραχώρησης το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης των κάθε 
είδους χρήσεων που μπορούν να γίνουν, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης παραχώρησης και οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά στην 
εξυπηρέτηση των χρηστών του ΚΕΠ. Τα σύμφωνα με τη σύμβαση 
παραχώρησης δικαιώματα του αναδόχου παρέχονται σε αυτόν κατ’ 
αποκλειστικότητα και ο ΚτΕ συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα αυτά του 
αναδόχου, υπό τους όρους της σύμβασης παραχώρησης. 
Στο αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης περιλαμβάνεται και η εκ μέρους 
του ΚτΕ ανάθεση στον ανάδοχο, της Μελέτης-Κατασκευής των παράλληλων 
έργων. 
 
2.2.10 Απαγόρευση ανταγωνισμού 
Ο ΚτΕ υποχρεούται να μην ανταγωνίζεται τον Ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο και 

να μην παραχωρεί σε τρίτους ανάλογο δικαίωμα για την ίδια περιοχή. 
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Ιδιαίτερα ο ΚτΕ υποχρεούται να παραλείπει ο ίδιος ή άλλες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ ή δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχει ανταγωνιστικές ενέργειες που βλάπτουν 

τον Ανάδοχο και θίγουν το αποκλειστικό του δικαίωμα. Η Εκμετάλλευση του έργου 

γίνεται προς όφελος των χρηστών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συγκοινωνιακής 

απόδοσης του έργου. Κάθε είδους παρεμπόδιση στην εξυπηρέτηση αυτού του 

σκοπού δημιουργεί τα δικαιώματα αποζημίωσης του άρθρου 55 ν.2445/96. 

 

Ζώνη προνομίου23 

Ο Κ.τ.Ε. δεσμεύεται για όλη τη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να απόσχει 

από την κατασκευή ή/και εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμου "περίπου παράλληλου" 

προς το υπό κατασκευήν Έργο, μέσα στη ζώνη που ορίζεται παρακάτω ("Ζώνη 

προνομίου "). 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως "περίπου παράλληλη" οδός προς τους 

κύριους άξονες του Έργου, για την οποία δεσμεύεται ο Κ.τ.Ε., σύμφωνα με την 

παραπάνω παράγραφο, θεωρείται αυτή της οποίας κάθε ενιαίο τμήμα που βρίσκεται 

εντός της "Ζώνης προνομίου" έχει μήκος το πολύ ίσο προς 1,30 φορές το αντίστοιχο 

μήκος του άξονα αναφοράς του παραχωρούμενου Έργου. Για τον προσδιορισμό του 

αντίστοιχου μήκους θα γίνεται ορθή προβολή των άκρων του εξεταζόμενου τμήματος 

του "περίπου παράλληλου" έργου πάνω στον άξονα του αυτοκινητόδρομου 

αναφοράς του παραχωρούμενου Έργου. 

 

Ανάπτυξη οδικού / σιδηροδρομικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής24 

Ο Κ.τ.Ε. δηλώνει με την σύμβαση την πρόθεσή του να συνεχίσει την ανάπτυξη του 

οδικού / σιδηροδρομικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής στα πλαίσια των 

πραγματικών κυκλοφοριακών αναγκών και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του. 

 

Στα σιδηροδρομικά έργα περιλαμβάνονται τα κάθε είδους μέσα "σταθερής τροχιάς" 

(υπεραστικά τρένα, προαστιακά τρένα, METRO, "ελαφρύ" METRO κλπ.). 

 

                                                           
23 Άρθρο 8.5 ν. 2445/96 
24 Άρθρο 8.6 ν. 2445/96 
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Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνει τον Κ.τ.Ε. για 

τις ανάγκες ανάπτυξης κυρίων έργων που διευκολύνουν την κυκλοφορία και έχουν 

ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

 

Ωστόσο ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει κατά την διακριτική του 

ευχέρεια, σχεδιάσει και εκτελέσει τα οποιαδήποτε οδικά / σιδηροδρομικά έργα της 

ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τη δική του αντίληψη για την θετική επιρροή στο 

περιβάλλοv και στην κυκλοφορία, χωρίς από τις παραπάνω ενέργειες ή παραλείψεις 

ενεργειών του Κ.τ.Ε. να γεννώνται οποιαδήποτε δικαιώματα πρόσθετων 

ανταλλαγμάτων υπέρ του Αναδόχου. 

 

Ο Κ.τ.Ε., σύμφωνα με τα παραπάνω, διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύσσει το οδικό / 

σιδηροδρομικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής (εθνικό, επαρχιακό, αστικό κλπ) 

σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, ακόμη και για την περίπτωση ανάπτυξης 

αξόνων ανταγωνιστικού χαρακτήρα και δηλώνεται ρητά ότι το ανωτέρω δικαίωμα του 

Κ.τ.Ε. ούτε απομειώνεται ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε πρόσθετα ανταλλάγματα 

για τον Ανάδοχο. 

 

2.2.11 Υποχρεώσεις Αναδόχου25 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το Έργο. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

o Να εκπονήσει όλες τις μελέτες και τις σχετικές έρευνες να 
πραγματοποιήσει όλες τις κατασκευές, εξοπλισμούς κλπ εμπρόθεσμα 
και με την προδιαγραφόμενη υψηλή ποιότητα 

o Να συντηρήσει το έργο με μέριμνα και δαπάνες του καθ’ όλη τη διάρκεια των 

Χρόνων Εγγύησης (διαφορετικών για τα έργα του Κ.Ε.Π. από τα έργα Τ.Ο.). 

o Να λειτουργήσει τα έργα του Κ.Ε.Π., με μέριμνα και δαπάνη του, σε όλη την 

Περίοδο Λειτουργίας. 

o Να χρηματοδοτήσει το Έργο κατά τις ανάγκες του (μελετών, ερευνών, 

κατασκευών, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, 

                                                           
25 Άρθρο 9 ν. 2445/96 
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Συντήρησης, Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης), λαμβανομένης υπόψη και της 

Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. 

o Να παραδώσει στον Κ.τ.Ε. το Έργο (με τον κινητό και μή κινητό εξοπλισμό 

του) σε πλήρη Λειτουργία κατά τη λήξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης. 

o Να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των όρων της Σύμβασης και των 

Προσαρτημάτων της, καθώς και τις, κατά περίπτωση, οδηγίες και εντολές που 

θα δίδει ο Κ.τ.Ε. 

o Να προσλάβει Ανεξάρτητο Μηχανικό 

o Να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις  

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων, που επιτάσσονται με την παρούσα Σύμβαση, πρέπει 

να εκπληρωθεί από τον Ανάδοχο με μέριμνα και δαπάνες του. Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

επιπλέον των μελετών, ερευνών και κατασκευών: 

o Η Λειτουργία των Έργων του Κ.Ε.Π. για την Περίοδο Εκμετάλλευσης. 

o Η εκπόνηση των μελετών και διαδικασιών για την Συντήρηση, Λειτουργία και 

Εκμετάλλευση των Έργων του Κ.Ε.Π. 

o Η σύνταξη της Β Φάσης των Εγχειριδίων Επιθεώρησης και Συντήρησης 

(Ε.Ε.Σ.) των έργων του Κ.Ε.Π. και των έργων Τ.Ο. του Εγχειριδίου 

Λειτουργίας (Ε.Λ.) των Έργων του Κ.Ε.Π. και του Εγχειριδίου Εξοπλισμού, 

Συστημάτων και λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας και Eκμετάλλευσης, όπως 

επίσης και η επικαιροποίηση των εγχειριδίων Ε.Ε.Σ. και Ε.Λ. των έργων του 

Κ.Ε.Π., όπως θα απαιτηθεί στη διάρκεια της Σύμβασης και όπως αναφέρεται 

στην Σύμβαση παραχώρησης και τα Προσαρτήματά της. 

o Η Συντήρηση των Έργων του Κ.Ε.Π. μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου Χρόνου 

Εγγύησης (ΧΕΚΕΠ) που υπερβαίνει την Περίοδο Εκμετάλλευσης κατά δύο (2) 

χρόνια και των έργων Τ.Ο. μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου Χρόνου Εγγύησης 

(ΧΕΤΟ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σύμβαση και τα Προσαρτήματά 

της. 

o Η σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ανανέωση του εξοπλισμού, κινητού 

και μη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης, διατήρησης του 

υψηλού επιπέδου ασφαλείας και εξυπηρέτησης των χρηστών των έργων του 

Κ.Ε.Π., εφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της εξέλιξης των αντιλήψεων περί 

ασφαλείας και τεχνολογίας. 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

38

o Η εκπαίδευση προσωπικού Συντήρησης και Λειτουργίας των έργων του 

Κ.Ε.Π., που θα διαθέσει ο Κ.τ.Ε. σε χρονικές περιόδους μέσα στα δύο 

τελευταία έτη πριν από τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. 

o Η ενημέρωση του κοινού (χρηστών του Έργου, χρηστών των λειτουργιών της 

περιοχής του Έργου και των Υπηρεσιών του Κ.τ.Ε. που συναρτώνται με τη 

χρήση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου. 

o Η διευκόλυνση της άσκησης της εποπτείας του Κ.τ.Ε., διά των αρμοδίων 

υπηρεσιών του, στην εκτέλεση και Λειτουργία της Παραχωρηθείσας Δημόσιας 

Υπηρεσίας, προς εκπλήρωση του σκοπού του δηuοσίου συμφέροντος. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της Μελέτης- Κατασκευής, Λειτουργίας, 

Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Έργου να τηρεί τους νόμους της χώρας, τις 

διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα διατάγματα, 

τους κανονισμούς, τις υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη απόφαση, πού 

εφαρμόζονται για τον ίδιο και την ενάσκηση της παραχωρηθείσας δημόσιας 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρούσας Σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με όλες τις Αρχές που εμπλέκονται καθ' 

οιονδήποτε τρόπο με την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης (ν.2445/96). Για 

την έκδοση των Αδειών που προβλέπει η νομοθεσία ο Ανάδοχος οφείλει να 

υποβάλλει εγκαίρως τις απαραίτητες αιτήσεις συνοδευόμενες από τα κατά νόμο 

απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Σύμφωνα με την σύμβαση και τα Προσαρτήματά της, το Έργο από πλευράς 
συμβατικού καταμερισμού των υποχρεώσεων χρηματοδότησής του σε 
υπoχρεώσεις του Αναδόχου και υποχρεώσεις του Κ.τ.Ε., διακρίνεται σε "ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και σε ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ". 
 
Περαιτέρω, το Έργο της Σύμβασης, σε σχέση με τη διαίρεση αυτού σε Έργα 
παραχωρούμενα στον Ανάδοχο προς Εκμετάλλευση και Έργα που 
κατασκευάζονται από τον Ανάδοχο χωρίς να παραχωρούνται διακρίνεται σε : 

1. ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και 
2. Έργα των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

39

Το Κ.Ε.Π. περιλαμβάνει και έργα που εκτελoύνται με μέριμνα, και δαπάνες του Κ.τ.Ε. 

και παραχωρούνται στον Ανάδοχο για ολοκλήρωση της κατασκευής τους και την εν 

συνεχεία Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην σύμβαση για τα υπόλοιπα έργα του Κ.Ε.Π., των οποίων και η Μελέτη - 

Κατασκευή περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των Κατασκευών του Έργου, 

εξοπλισμένου, έτοιμου προς Λειτουργία, ήτοι η Περίοδος Μελετών –Κατασκευών 

(Τ1), ορίζεται σε πέντε (5,0) χρόνια. 

 

2.2.12 Ευθύνη της Εταιρίας έναντι των χρηστών και τρίτων 
 

Σύμφωνα με το Ν. 2445/1996, η Εταιρία είναι μόνο υπεύθυνη για ζημιές σε 

περιουσία ή θάνατο ή τραυματισμό των Χρηστών και Τρίτων προσώπων σε σχέση 

με τη Χρήση / Λειτουργία του Έργου, που οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλεια της 

Εταιρίας. 

 

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών από πλημμελή χρήση του 

Αυτοκινητοδρόμου ή και για κάθε γεγονός που λαμβάνει χώρα σε αυτόν που δεν 

οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια αυτής. 

 

Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 ενημερώνονται οι Χρήστες ότι στον Αυτοκινητόδρομο 

λειτουργεί σύστημα βιντεοπαρακολούθησης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των 

Χρηστών. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δια των ανωτέρω μηχανών λήψης ώστε 

να επιτυγχάνεται η προστασία τους από αθέμιτη επεξεργασία, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδομένα που τους αφορούν. Η Εταιρία διαχειρίζεται σύμφωνα με το νόμο τις 

πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της λόγω των συστημάτων ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της. 
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2.2.13 Ευθύνη αναδόχου για μελέτες26 
 

Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επάρκειας των μελετών που 

συντάσσει και της συμμόρφωσής τους με τους όρους της σύμβασης και με τα 

προσαρτήματά της. 

 

2.2.14 Υποχρεώσεις Αναδόχου περιόδου μελετών-κατασκευών27 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

1. Να διαθέτει το εκάστοτε απαιτούμενο βασικό επιστημονικό και διοικητικό 

προσωπικό. 

2. Να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των εργασιών ανταποκρίνεται στις 

συμφωνηθείσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. 

3. Οι εργασίες ερευνών, μελετών-κατασκευών της κατασκευής του ΚΑΑ και των 

ΠΕ θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο δια της κοινοπραξίας 

κατασκευής. 

 

2.2.15 Υποχρεώσεις Αναδόχου για Δαπάνες και αμοιβές μελετών 
 

Όλες οι Δαπάνες και αμοιβές μελετών του «κατ’ αποκοπήν αντικείμενου» και των 

«παράλληλων έργων» έχουν εκτιμηθεί από τον ανάδοχο και έχουν περιληφθεί στο 

Συμβατικό Αντάλλαγμα. Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις οι Δαπάνες και 

αμοιβές μελετών θα καταβάλλονται στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

αμοιβών μελετών της ισχύουσας, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

νομοθεσίας. 

 

2.2.16 Υποχρεώσεις ΚτΕ 
 

Ο Κ.τ.Ε.. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης παραχώρησης (ν.2445/96) και για το συνολικό διάστημα 

της ισχύος της, το αποκλειστικό δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Παραχωρηθέντος 

Έργου, καθώς και την αδιατάρακτη άσκηση του δικαιώματος αυτού. 

                                                           
26 Άρθρο 29.1.1 ν. 2445/96 
27 Άρθρο 26 ν. 2445/96 
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Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Ανάδοχο τους χώρους 

Κατασκευής του Έργου και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης, κατά την Έναρξη της 

Παραχώρησης. σύμφωνα με τα άρθρα 30Β και 35 της σύμβασης παραχώρησης 

(ν.2445/96).. Επιπλέον, οι χώροι επί των οποίων θα κατασκευαστεί το Κ.Ε.Π. θα 

είναι στη διάθεση του Αναδόχου για όλη τη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Η 

παράδοση των ανωτέρω χώρων από τον Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο συντελείται από της 

καταγραφής της σε Πρωτόκολλο υπογραφόμενο από τα συμβαλλόμενα Μέρη. 

 

A. Ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται να παραχωρήσει και χορηγήσει στον Ανάδοχο το 

Συμβατικό Αντάλλαγμα, όπως αυτό ορίζεται στην σύμβαση, έναντι του αντικειμένου 

της παροχής του Αναδόχου. 

 

Ειδικότερα, ο Κ.τ.Ε. υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να xoρηγήσει 
στον Ανάδοχο το παρακάτω Συμβατικό Αντάλλαγμα "έναντι του Αντικειμένου 
της Παροχής". 

1. Το χρηματικό ποσό της Χρηματοδοτικής του Συμβολής στο "Κατ Αποκoπήν 

Αντικείμενο": Το χρηματικό ποσό της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Κ.τ.Ε. 

στο " Κατ Αποκoπην Αντικείμενο" όπως αυτό προσδιορίζεται και συμφωνείται, 

καθ' ύψος και τρόπο καταβολής στην σύμβαση. 

2. Την Παραχώρηση του Δικαιώματος του Δημoσίου για λειτουργία και 

Εκμετάλλευση του (κατά φυσική υπόσταση) έργου του Κ.Ε.Π., με την επιβoλή 

και είσπραξη διοδίων τελών στους χρήστες του (κατά φυσική υπόσταση) 

Έργου του Κ.Ε.Π., για χρόνο ίσο προς τη Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου 

Παραχώρησης, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 48 της 

σύμβασης. 

3. Χώρους πρooριζόμενoυς για χρήση τους ως Σταθμών Εξυπηρέτησης 

Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) στους οποίους ο Ανάδοχος θα μπορεί να 

κατασκευάσει, με δαπάνες του, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών 

και άλλα έργα εμπορικής ανάπτυξης. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Αυτά θα μπορεί να τα εκμεταλλεύεται επί χρόνο ίσο προς τη Μέγιστη Διάρκεια 

της περιόδου Παραχώρησης. Κατ’ εξαίρεση, τυχόν άλλες εκμεταλλεύσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 8.2 της σύμβασης θα είναι στη διάθεση του Αναδόχου 

για χρόνο ίσο προς την Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. 
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4. Την πληρωμή στον Ανάδοχο του συνόλου της δαπάνης για την εκτέλεση των 

έργων που κατατάσσονται στην Κατηγορία των "Παράλληλων Έργων'" με 

τους όρους που καθορίζονται στην σύμβαση και τα Προσαρτήματά της και την 

περί "Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων" ισχύουσα Νομοθεσία, όπως αυτή 

εφαρμόζεται, με παρεκκλίσεις, στην παρούσα Σύμβαση. 

5. Την εμπρόθεσμη κατασκευή τυχόν άλλων "Παράλληλων Έργων", τα οποία 

για οποιοδήποτε λόγο δεν κατασκευάζονται από τον Ανάδοχο και υπό την 

επιφύλαξη των παραγράφων 30.3.2 και 39.3.3 της σύμβασης, τα οποία 

ευρίσκονται εντός του Κ.Ε.Π. και επηρεάζουν δυσμενώς την κρίσιμη διαδρομή 

του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Μελετών – Κατασκευών και τη 

λειτουργία του. 
 

Β. Ο Κ.τ.Ε. συμμετέχει με ίδιες δαπάνες στη χρηματοδότηση του Έργου και 

ειδικότερα : 

Επί πλέον της Χρηματοδοτικής Συμβολής του, που συμφωνείται με την παρούσα 

και η οποία συνδέεται κατά άμεσο τρόπο με τις δαπάνες του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε. θα 

καλύψει: 

1. Τις χρηματοδοτικές ανάγκες που απαιτήθηκαν μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης ή/και θα απαιτηθούν στο μέλλον, που ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αφορούν: 

a. Τις δαπάνες εκτέλεσης ερευνών που έγιναν από αυτόν. 

b. Τις δαπάνες αμοιβής συμβούλων του. 

c. Τις δαπάνες μελετών που έγιναν από αυτόν. 

2. Τις χρηματοδοτικές ανάγκες των δαπανών κατασκευής τμημάτων των έργων 

για τις εργασίες πoυ περιγράφονται στη σύμβαση και ειδικότερα 

a. Δυτ. Περιφ. Λ. Αιγάλεω 

b. Τμήμα Μεταμόρφωσης - Α.Κ. Κύμης της Ε.Λ. Ε-Σ-Σ. 

3. Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τις απαλλοτριώσεις που προβλέπονται στη 

σύμβαση. 

4. Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την κάλυψη της επίβλεψης του Έργου και 

γενικά της καλής Eκτέλεσης της Σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

υποχρέωση που αναλαμβάνει με την σύμβαση ο Κ.τ.Ε. για την κάλυψη του 

σαράντα στα εκατό (40%) της προβλεπόμενης δαπάνης. Συμφωνείται ότι η 
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υποχρέωση αυτή του Κ.τ.Ε. δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ένα στα 

εκατό (1 %) του Κ.Α.Τ. 

5. Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τη μελέτη και κατασκευή των έργων 

(συγκοινωνιακών, υδραυλικών κλπ) έξω από τα γεωγραφικά όρια που 

παρασχέθηκαν στον Ανάδοχο μελετών κατά τη Β' ΦΑΣΗ του Διαγωνισμού, 

εφόσον, κατά την απόλυτη κρίση του Κ.τ.Ε., απαιτηθούν για την καλύτερη 

σύνδεση/λειτουργία των τμημάτων άμεσης γειτνίασης οδών 

(δικτύων/αποχέτευσης κλ.τ.) που επηρεάζουν το Έργο. 

6. Τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την ανάπτυξη των οδικών, σιδηροδρομικών 

και λοιπών δικτύων της περιοχής των έργων, κατά τρόπο ώστε να 

ανταποκριθούν εύλογα, στην εξέλιξη των αναγκών του κοινού, υπό τους 

όρους της σύμβασης (άλλα έργα εντός της ευρύτερης περιοχής του EPΓOΥ). 

 

Γ. Οι δαπάνες που έχει καλύψει (ή θα καλύψει) ο Κ.τ.Ε. για την χρηματοδότηση 

των υποχρεώσεων των παραπάνω παραγράφων (1) μέχρι και (4), εκτιμώνται ότι 

ανέρχονται σε τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) ECU περίπου, σε 

σταθερές τιμές της 30-6-1994. 

 

Δ. Το "Αντικείμενο Παροχής" είναι το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, 

που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης, και τις οποίες οφείλει να 

εκπληρώσει. 

 

Ε. Το Συμβατικό Αντάλλαγμα που θα χορηγήσει ο Κ.τ.Ε. στον Ανάδοχο, έναντι 

του Αντικειμένου Παροχής του Αναδόχου, αποτέλεσε αντικείμενο του Διαγωνισμού 

με τον οποίο επελέγη και ανακηρύχθηκε ο Ανάδοχος και προσδιορίστηκε, κατά τους 

όρους των Τευχών Δημοπράτησης, με την Προσφορά του Αναδόχου και τις 

Διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. 

 

ΣΤ. Ο ΚτΕ αναθέτει στον Ανάδοχο με την παρούσα Σύμβαση, αντικείμενο ύψoυς 

35.400.000.000 δρχ σε σταθερές τιμές 1994 Β' Τριμήνου, κατ' εφαρμογή της 

προσφερθείσας από τον Ανάδοχο Ενιαίας Έκπτωσης Eπί των Τιμών Τιμολογίου 

Μελέτης Παραλλήλων Έργων στις οποίες περιλαμβάνεται ανηγμένα ο αναλογών 

Φ.Π.Α. 
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2.2.17 Πολεοδομικές - Χωροταξικές Pυθμίσεις 
 

Ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει σχετική με την μεταβολή, ή την μη 

μεταβολή, των υφιστάμενων κατά τον χρόνο κατάθεσης της Προσφοράς του 

Αναδόχου πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων, εκτός από τη διενέργεια των 

απαλλοτριώσεων της ζώνης των μονίμων κατασκευών του Έργου. 

 

Ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε μεταβολή των 

πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων οποιασδήποτε περιοχής γειτονικής, ή 

μη, με το Έργο. 

 

Δεν γεννάται δικαίωμα του Αναδόχου για χρηματική αποζημίωση ή άλλο 

αντάλλαγμα, αν ο Κ.τ.Ε. δια πράξεων ή παραλείψεων προκαλέσει: 

• Αλλαγές χρήσεις γης 

• Μεταβολές στην πυκνότητα οίκησης, εργασίας κλπ σ' οποιαδήποτε 

υποπεριοχή γειτονική, ή μη, με το Έργο. 

 

2.2.18 Δημόσιες Συγκοινωνίες 
 

Ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να αναπτύξει ή για να παρεμποδίσει 

την ανάπτυξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του 

Έργου. 

 

Διευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει και για τις Τοπικές Αρχές. 

Ενδεικτικά ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ελεύθερα τα εισιτήρια των 

Δημόσιων Συγκοινωνιών, που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή, ή ακόμη και την 

γειτονική περιοχή του Έργου, με ενδεικτική αναφορά στη λειτουργία των 

λεωφορειακών γραμμών, των γραμμών Προαστιακών Σιδηροδρόμων όπως 

προβλέπεται ή/και θα αναπτυχθεί περαιτέρω, των γραμμών ΜΕΤΡΟ και τυχόν νέων 

γραμμών. 

 

Οι παραπάνω περιορισμοί/ρυθμίσεις, μέτρα μπορεί να επιβληθούν τόσο στις 

γειτονικές προς το Έργο περιοχές, όσο και σε απoμακρυσμένες από αυτό περιοχές. 
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Δεν γεννάται δικαίωμα του Αναδόχου για χρηματική αποζημίωση, ή άλλο 

αντάλλαγμα, αν ο Κ.τ.Ε. με πράξεις ή παραλείψεις του προκαλέσει: 

o Μεταβολές στην επιλογή μέσου μετακίνησης 

o Μεταβολές στο μέγεθος ή/και τη σύνθεση της κυκλοφορίας και τη διαχρονική 

εξέλιξή τους 

 

2.2.19 Αναπτυξιακές παρεμβάσεις του Κ.τ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή που θα 
εξυπηρετηθεί από το έργο 
 

Ο Κ.τ.Ε., στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτό 

θα ισχύει κάθε φορά, επιθυμεί την ανάπτυξη περιοχών που θα εξυπηρετηθούν από 

το Έργο. Έτσι στους γενικότερους στόχους του είναι και η, με πρόσφορες 

παρεμβάσεις, ανάπτυξη περιοχών. 

 

Ωστόσο ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του Αναδόχου για 

συγκεκριμένες ή γενικές παρεμβάσεις, ούτε για τον χρόνο παραγματοποίησής τους ή 

ακόμη και για τη διατήρηση ή τροποποίηση των τυχόν προβλεπομένων από το 

ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο παρεμβάσεων, που θα γίνει στα πλαίσια της, σύμφωνα με 

τις κείμενες Διατάξεις, διαδικασίας της προοδευτικής τροποποίησης του Ρυθμιστικού 

Σχεδίου. 

 

Συμφωνείται ότι μεταβολές στην οδική κυκλoφορία της ευρύτερης περιοχής ή/και στο 

ΚΕΠ, σχετικά με : 

o τον όγκο της 

o τη σύνθεσή της 

o τα στατιστικά χαρακτηριστικά της 

o τη διαχρονική εξέλιξη των παραπάνω 

οφειλόμενη σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις του Κ.τ.Ε. δεν συνεπάγονται δικαίωμα του 

Αναδόχου προς αποζημίωση ή πρόσθετα ανταλλάγματα. 
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2.2.20 Αποζημίωση αναδόχου εκ μέρους του Κ.τ.Ε. για την περίπτωση 
χρονικής διαφοροποίησης έναρξης λειτουργίας συγκεκριμένων έργων 
 

Ο Κ.τ.Ε. αναγνωρίζει ότι ο Ανάδοχος ενδέχεται να υποστεί θετικές ζημιές σχετικά με 

τις προβλέψεις του επί της κυκλοφορίας και εσόδων, μόνον στις περιπτώσεις που 

συμβούν τα παρακάτω γεγονότα, εναλλακτικά ή σωρευτικά : 

o Καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της Α’ ΦΑΣΗΣ του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ σε 

σχέση με συμβατική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας που θεωρείται για τους 

σκοπούς του παρόντος άρθρου η 1η ΙΑΝOYAPIOY 2001. Ως Α’ ΦΑΣΗ 

λειτουργίας του Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ θεωρείται η λειτουργία με την ελάχιστη 

δυναμικότητα με την οποία προβλέπεται να λειτουργήσει το Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ. 

o Kαθυστέρηση στην απόδοση στην κυκλοφορία της Δυτικής Περιφερειακής Λ. 

Υμηττού από καθυστέρηση τήρησης των προθεσμιών που βαρύνουν τον 

Κ.τ.Ε. 

o Έναρξη λειτουργίας του προαστιακού τραίνου προς το Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ. 

 

Στην περίπτωση που επισυμβούν τα παραπάνω γεγονότα, τότε ο Κ.τ.Ε. θα 

αποζημιώσει τον Ανάδοχο με τα έσοδα εκ διοδίων για κυκλοφοριακό φόρτο TR. 

 

Σε καμιά περίπτωση οι ως άνω αποζημιώσεις, δεν θα μπορούν να καταβάλλονται 

επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος της 

σύμβασης. 

 

2.2.21 Υποχρεώσεις ΚτΕ περιόδου μελετών-κατασκευών28 
 

Ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

1. Να χορηγήσει στον ανάδοχο το παρακάτω συμβατικό αντάλλαγμα έναντι του 

αντικειμένου παροχής του αναδόχου: 

Το χρηματικό ποσό της χρηματοδοτικής συμβολής στο «κατ’ αποκοπήν 

αντικείμενο» 

Το σύνολο της δαπάνης για την εκτέλεση έργων που κατατάσσονται στην 

κατηγορία των «παράλληλων έργων» 

                                                           
28 Άρθρο 27 ν.2445/96 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

47

2. Να συνδράμει τον ανάδοχο για την έγκαιρη έκδοση όλων των απαιτούμενων 

για την κατασκευή του έργου αδειών από άλλους δημόσιους φορείς 

3. Να υποβοηθά με κάθε εύλογο τρόπο την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων 

των μελετών-κατασκευών και 

4. Να μην παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή εκτέλεση των έργων 

των μελετών-κατασκευών. 

 

2.2.22 Υποχρεώσεις Κ.τ.Ε. κατά την περίοδο λειτουργίας - συντήρησης29 
 

Απαγόρευση διακοπής της λειτουργίας του έργου από τον Κ.τ.Ε. ή άλλες αρχές 

 

Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε καμία ενέργεια ή 

παράλειψη, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή ή παρεμπόδιση της 

κυκλοφοριακής ροής ή/ και της συλλογής διοδίων στο Κ.Ε.Π., εκτός αν αυτό 

επιβάλλεται από λόγους δημόσιας ασφάλειας, ή ασφάλειας των χρηστών, ή από την 

άσκηση της εποπτείας των συγκοινωνιών. 

Εφόσον μία δημόσια υπηρεσία ή οποιοσδήποτε Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής 

Ωφέλειας, εν όψει της ενάσκησης των δραστηριοτήτων τους, χρειάζεται να 

παρεμποδίσει ή διακόψει την κυκλοφορία θα ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως τον 

Κ.τ.Ε. και τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία ή ο ενδιαφερόμενος Οργανισμός θα βρίσκουν σε 

συνεργασία και από κοινού τον καλύτερο τρόπο της ρύθμισης του ζητήματος και με 

κριτήριο την ελαχιστοποίηση της παρεμπόδισης της Λειτουργίας του Κ.Ε.Π.. 

 

Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται στον Κ.τ.Ε. και είναι δυνατό να περιλαμβάνει και 

αποζημιώσεις για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στον Ανάδοχο. Η αποζημίωση 

του Αναδόχου, λόγω διακοπής της λειτουργίας του Έργου με υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., 

υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 της σύμβασης. 

 

2.2.23 Επίβλεψη έργου - ποιοτικός έλεγχος30 

                                                           
29 Άρθρο 45 
30 Άρθρο 28 ν. 2445/96 
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Ο Ανάδοχος υπόκειται στην εποπτεία της Υπηρεσίας σε όλες τις δραστηριότητές του 

και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η επίβλεψη του έργου ασκείται από τον ανεξάρτητο μηχανικό. 

Η επίβλεψη των παράλληλων έργων ασκείται από την Υπηρεσία. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 

Υπηρεσίας και της επίβλεψης που δίνονται για την άρτια εκτέλεση του έργου, την 

ασφαλή συντήρηση και λειτουργία του και την εν γένει ικανοποιητική εκπλήρωση 

όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ISO 9001/EN29000 και την BS5750/Μέρος 1 ή ισοδύναμες. Ο Κ.τ.Ε. 

ασκεί, δια του ανεξάρτητου μηχανικού, ποιοτικό έλεγχο στην έκταση που κρίνει 

αναγκαία. Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά όλες τις φάσεις του έργου (περίοδοι Τ1-Τ3). 

 

2.2.24 Διάρκεια31 
 

Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης είναι 23 έτη από την ημερομηνία 

έναρξης της παραχώρησης. 

Ως Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού 

νόμου της σύμβασης στην ΕτΚ. 

 

2.2.25 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης32 
 

Ο ανάδοχος θέτει στη διάθεση του Κ.τ.Ε. πριν την έναρξη παραχώρησης, τις 

ακόλουθες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων: 

1. Εγγυήσεις περιόδου μελετών-κατασκευών (Τ1): εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης και ειδικότερα:  

o εγγυητική επιστολή 50 εκατ. ECU για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και 

ειδικότερα του «κατ’ αποκοπήν αντικειμένου»,  

o εγγυητική επιστολή 3 δις ECU για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και 

ειδικότερα των «παράλληλων έργων». 

                                                           
31 Άρθρο 9 ν.2445/96 
32 Άρθρο 13 ν.2445/96 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του «κατ’ αποκοπήν αντικειμένου» συμπληρώνεται με 

πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και ειδικότερα των μελετών-

κατασκευών, ίση με το 5% της χρηματοδοτικής συμβολής του Κ.τ.Ε. στο ΚΑΤ. Η 

εγγύηση παρέχεται με την παρακράτηση κάθε φορά του 5% από το λαβείν του 

αναδόχου. Οι συμπληρωματικές κρατήσεις μπορούν να αντικατασταθούν με 

εγγυητικές επιστολές. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των «παράλληλων έργων» συμπληρώνεται με 

κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή των εργασιών «παράλληλων έργων» 

προς τον ανάδοχο. Η παρακράτηση ορίζεται σε 5% στην πιστοποιούμενη αξία των 

εργασιών. Οι συμπληρωματικές κρατήσεις μπορούν να αντικατασταθούν με 

ισόποσες εγγυητικές επιστολές. 

 

2. Εγγυήσεις περιόδου λειτουργίας-συντήρησης (Τ2, Τ3) 

Ο ανάδοχος εντός 3 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του έργου καταθέτει στον 

Κ.τ.Ε. εγγυητική επιστολή 3,5 εκατ. ECU αναπροσαρμοσμένων κατά την επιρροή 

του πληθωρισμού και μέχρι του ανώτατου ορίου του 10% των εκάστοτε ετήσιων 

ακαθάριστων εσόδων του αναδόχου του προηγούμενου της αυξήσεως έτους 

λειτουργίας. 

 

2.2.26 Απόσβεση εγγυήσεων33  
 

Η Απόσβεση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται με τη διαδοχική πρόοδο των 

μελετών και κατασκευών του έργου της περιόδου Τ1. 

 

2.2.27 Δαπάνες και αμοιβές μελετών 
 

Όλες οι Δαπάνες και αμοιβές μελετών του «κατ’ αποκοπήν αντικείμενου» και των 

«παράλληλων έργων» έχουν εκτιμηθεί από τον ανάδοχο και έχουν περιληφθεί στο 

Συμβατικό Αντάλλαγμα. Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις οι Δαπάνες και 

αμοιβές μελετών θα καταβάλλονται στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

αμοιβών μελετών της ισχύουσας, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

νομοθεσίας. 
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2.2.28 Χρόνος Εγγύησης Κατασκευών34 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΕ) 

Τα έργα που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση χωρίζονται σε έργα: 

o Του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π. ή ΚΕΠ) 

o Των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο. ή ΤΟ), για τα οποία οι Χρόνοι Εγγύησης και 

υπoχρεωτικής συντήρησης είναι διαφορετικοί 

1. έργα Κ.Ε.Π. (ΧΕ ΚΕΠ) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τα Έργα Κ.Ε.Π. για όλη τη συμβατική 

Περίοδο Παραχώρησης και επί πλέον δύο χρόνια μετά τη λήξη της.. Έτσι ο κατά το 

άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85 χρόνος εγγύησης ορίζεται σε Τ + 2 χρόνια. Όπου Τ τα 

χρόνια της Περιόδου Παραχώρησης. 

a) Στο χρονικό αυτό διάστημα ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

συντηρεί και να επισκευάζει τα Έργα του Κ.Ε.Π., με μέριμνα και 

δαπάνες του και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους 

b) Ειδικότερα για την τελευταία διετία (μετά την λήξη της Περιόδου 

Παραχώρησης ο Ανάδοχος θα συντηρεί τα Έργα του. Κ.Ε.Π. 

όπως ακριβώς και την περίοδο Παραχώρησης, αλλά δεν θα 

είναι υπεύθυνος για βλάβες που θα έχουν προκληθεί από 

ανώτερη βία ή από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. 

 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την Έναρξη της Παραχώρησης. Έτσι ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να συντηρεί, επισκευάζει κάθε επί μέρους στοιχείο του Έργου 

που η κατασκευή του ολοκληρώνεται, καθώς και κάθε στοιχείο από τα 

παρακολουθήματα του Έργου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής 

του. 

 
Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης έργων Τ.Ο. (ΧΕτο) 
Ο Χρόνος Εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο των έργων για 

την κατηγορία των ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ και υποχρεούται στη συντήρησή τους, ορίζεται: 

 

                                                                                                                                                                                     
33 Άρθρο 13.2 ν. 2445/96 
34 Άρθρο 44 ν. 2445/96 
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Στην σύμβαση οι Χρόνοι Εγγύησης των έργων Τ.Ο συναρτώνται με την έκδοση 

Β.Π.Ε. σχετικών με τα έργα Τ.Ο.Ο Χρόνος Εγγύησης θα μετράται από την αντίστοιχη 

έκδοση Β.Π.Ε. 

 

Ο Χρόνος Εγγύησης των έργων Τ.Ο., ορίζεται ίσος με τρία (3) χρόνια για το σύνολο 

των εργασιών των έργων Τ .Ο 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, 

όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την 

επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, που τυχόν θα εμφανιστούν στα 

έργα ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο.) μέσα στην περίοδο Εγγύησης με την προϋπόθεση ότι, 

κατά την άποψη του Κ.τ.Ε., οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης 

ακατάλληλων υλικών, ή μη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. 

 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές 

εργασίες, που αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο χρόνο και σε 

βαθμό που να ικανοποιούν λογικά την Yπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να 

αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος 

τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 

 

2.2.29 Προθεσμίες περιόδου μελετών-κατασκευών35 
 

Συνολικές προθεσμίες 

Ως αφετηρία όλων των προθεσμιών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της περιόδου 

παραχώρησης, η οποία λογίζεται και ως ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου 

στο έργο. 

Η ανωτέρω συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του έργου, 

εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία συμφωνείται στα 5 χρόνια. 

 

Τμηματικές προθεσμίες 

Εκτός από την παραπάνω Συνολική προθεσμία ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρήσει: 

                                                           
35 Άρθρο 30 ν. 2445/96 
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a) Αποκλειστικές Τμηματικές προθεσμίες, για παράδοση τμημάτων του έργου 

που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ανάδοχο. 

πχ πρώτη Αποκλειστική Τμηματική προθεσμία: μέσα σε 120 ημερολογιακές ημέρες ο 

ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προμελέτη της ΔΠΛΥ στα τμήματα που 

απαιτείται. 

 

b) Ενδεικτικές Τμηματικές προθεσμίες που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου 

ελέγχου του έργου. Οι Ενδεικτικές Τμηματικές προθεσμίες έχουν το νόημα 

επιθυμητών μεγίστων. 

 

Όλες οι Τμηματικές προθεσμίες προσμετρώνται σε ημερολογιακές ημέρες από την 

έναρξη της περιόδου παραχώρησης. 

 

Προθεσμίες ΚτΕ 
Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις απαλλοτριώσεις των χώρων εκτέλεσης 

των κατασκευών του έργου και του προκαθορισμένου χώρου εναπόθεσης, εντός 15 

μηνών από την έναρξη της παραχώρησης. Εντός αυτής της προθεσμίας o KτΕ 

αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις απαλλοτριώσεις των χώρων εργοταξίων. 

 

Κατ’ εξαίρεση: 

a) Οι απαλλοτριώσεις για το τμήμα από Δυτικό άκρο μέχρι το ΣΣ Θριασίου θα 

έχουν συντελεσθεί μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη της περιόδου 

παραχώρησης. 

b) Οι απαλλοτριώσεις για το τμήμα από τον ΑΚ Παλλήνης (Λ.Μαραθώνος) μέχρι 

το όριο της ιδιοκτησίας του Α/Δ Σπάτων θα έχουν συντελεσθεί μέσα σε 15 

μήνες από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης. 

 

Μέσα σε 24 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης ο Κ.τ.Ε. θα έχει ολοκληρώσει 

την κατασκευή των έργων, των οποίων έχει αναλάβει την ευθύνη, για το τμήμα ΑΚ 

Μεταμόρφωσης-ΑΚ Κύμης. 

 

Μέσα σε 24 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης ο Κ.τ.Ε. θα έχει ολοκληρώσει 

την κατασκευή των κύριων έργων αποχέτευσης ομβρίων, των οποίων έχει αναλάβει 

την ευθύνη. 
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Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω αδυναμίας του Κ.τ.Ε. να τηρήσει τις ανωτέρω 

προς: 

o διάθεση στον ανάδοχο των χώρων εκτέλεσης των κατασκευών του έργου 

o έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών 

Οι οποίες αποδεδειγμένα επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος 

μελετών-κατασκευών, ο ανάδοχος δικαιούται πέρα από τις χορηγούμενες από τον 

Κ.τ.Ε. παρατάσεις και αποζημίωση. 

 

2.2.30 Ποινικές ρήτρες 
 

Στον ανάδοχο υποβάλλονται οι ακόλουθες Ποινικές ρήτρες για υπαίτια από μέρους 

του παράβαση των συμβατικών προθεσμιών. 

Η Ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους 

του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του άρθρου ν.2445/96, ορίζεται σε 13,3 

% της «Ανηγμένης Μέσης Ημερήσιας Αξίας του Έργου» (ΑΜΗΑΕ) και επιβάλλεται 

για αριθμό ημερών ίσο με το 10% της συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες 

μέρες, μέχρι ακόμη 10% της συνολικής προθεσμίας, η Ποινική ρήτρα για κάθε μέρα 

ορίζεται σε 26,6% της «Ανηγμένης Μέσης Ημερήσιας Αξίας του Έργου» (ΑΜΗΑΕ). 

 

Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η ΑΜΗΑΕ προκύπτει αφού διαιρεθεί η 

Συνολική αξία έργου Μελετών - Κατασκευών με τον αριθμό ημερών της μέγιστης 

συνολικής προθεσμίας (1825 ημερών)36 και αναχθεί με την εφαρμογή συντελεστή 

(ΣΑ) που εκφράζει το ποσοστό της συμμετοχής στην αξία αυτή του κόστους της 

Χρηματοδοτικής συμβολής του Κ.τ.Ε. (ΡΟC) και της δαπάνης των παράλληλων 

έργων (ΔΠΕ) με εφαρμογή του ακόλουθου τύπου: 

ΣΑ37 = ΡΟC + ΔΠΕ / LSP + ΔΠΕ 

 

Μετά τη λήξη του χρόνου αυτού, ο Κ.τ.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να συνεχίσει την 

επιβολή των ρητρών ή να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και παράλληλα να 

καταγγείλει τη σύμβαση, εκτός αν ο ανάδοχος ζητήσει να του επιβληθεί έκπτωση, 

                                                           
36 Τροποποίηση άρθρου 31.2 ν. 2445/96 με άρθρο 14 πδ75/99 
37 Συντελεστής Αναγωγής 
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οπότε θα διακοπεί η επιβολή ποινικών ρητρών και ο Κ.τ.Ε. θα κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο, σύμφωνα με την επιθυμία του. 

Η έκπτωση του ανάδοχου δημιουργεί υπέρ του Κ.τ.Ε. δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης. 

 

Οι Ποινικές Ρήτρες για υπαίτια υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών 

προθεσμιών της σύμβασης, για τις οποίες οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες είναι 

ανέκκλητες, ορίζονται ότι μετά τη λήξη του χρόνου της κάθε μιας αποκλειστικής 

τμηματικής προθεσμίας, ο ΚτΕ έχει τη διακριτική ευχέρεια να συνεχίσει την επιβολή 

ρητρών ή να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και παράλληλα να καταγγείλει τη 

σύμβαση. 

Οι Ποινικές ρήτρες για υπαίτια υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 

έχουν συνολικό ύψος ίσο προς το 1% της«Ανηγμένης Συνολικής Αξίας Έργου 

Μελετών-Κατασκευών» (ΑΤΡΡ).  

 

Ποινικές ρήτρες για υπαίτια υπέρβαση των προθεσμιών υποβολής των Εγχειριδίων 

Συντήρησης και λειτουργίας: 

Οι Ποινικές Ρήτρες για υπαίτια υπέρβαση των προθεσμιών υποβολής των 

Εγχειριδίων Συντήρησης και λειτουργίας καθορίζονται σε 20000 ECU ανά 

ημερολογιακή ημέρα. 

 

Διαδικασία 
Οι Ποινικές Ρήτρες υποβάλλονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και 

παρακρατούνται από το λαβείν του Αναδόχου (από την τυχόν υπάρχουσα συμβολή 

του Κ.τ.Ε. ή/και από την πληρωμή των δαπανών «παράλληλων έργων»). Με την ίδια 

απόφαση αίρονται οι Ποινικές ρήτρες για υπαίτια υπέρβαση των ενδεικτικών 

τμηματικών προθεσμιών, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και 

τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 

 
2.2.31 Βεβαιώσεις περάτωσης εργασιών (ΒΠΕ) 

 

Α. Έργα ΚΑΤ 

Βεβαιώσεις περάτωσης εργασιών (ΒΠΕ) για έργα που περιλαμβάνονται στο ΚΑΤ 

εκδίδονται: 
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Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η μείωση των εγγυήσεων του αναδόχου για 

καλή εκτέλεση 

1.  Μετά το πέρας των κατασκευών των έργων, για τα οποία έχουν ταχθεί 

αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως (ακολουθούν ενδεικτικά 

παραδείγματα): 

α. Παραλλαγή και διαπλάτυνση ΑΚ Αθηνών-Κορίνθου (Έργα ΤΟ) 

β. Τμήμα ΑΚ Παλλήνης -Α/Δ Σπάτων κλπ 

γ. Στη λήξη της συμβατικής περιόδου παραχώρησης των έργων του ΚΕΠ 

δ. Στη λήξη του χρόνου εγγύησης των έργων του ΚΕΠ και των έργων ΤΟ 

Για κάθε καταβολή της συμβολής του ΚτΕ στο κατ’ αποκοπήν τίμημα. 

 

Β. Παράλληλα έργα 

ΒΠΕ για τα Παράλληλα έργα εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 52 πδ 609/85 

 

Διοικητική παραλαβή για χρήση (ΔΠΧ) 

Διοικητική παραλαβή για χρήση (ΔΠΧ) γίνεται στις παρακάτω διακεκριμένες 

περιπτώσεις: 

1. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των τμημάτων για τα οποία, λόγω του 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για τον Κ.τ.Ε., έχει ταχθεί με τη 

σύμβαση στον ανάδοχο (άρθρο 30Α) αποκλειστική τμηματική προθεσμία και τα 

σχετικά έργα: 

α. Παραλλαγής και διαπλάτυνσης ΑΚ Αθηνών-Κορίνθου είναι έτοιμα προς 

χρήση και λειτουργία από το κοινό (έργα ΤΟ) 

β. Οριστικής Παραλλαγής και νέου ΣΣ Νερατζιώτισσας της Σ.Γραμμής ΗΣΑΠ 

είναι έτοιμα να παραδοθούν στον ΗΣΑΠ για λειτουργία από το κοινό (έργα 

ΤΟ).  

 

Διαδικασία 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 ΠΔ75/99 που τροποποιεί το άρθρο 32.3.2 

ν.2445/96, στις ανωτέρω περιπτώσεις, η ΔΠΧ θα εκδοθεί μετά από ειδοποίηση εκ 

μέρους του αναδόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί ένα μήνα νωρίτερα από την 

έναρξη λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων ή (αναλόγως της περιπτώσεως) της 

μεταβίβασης των έργων στον ενδιαφερόμενο οργανισμό. Ο Ανάδοχος δικαιούται να 
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συνεχίζει εργασίες τελειωμάτων μέχρι και 3 ημερολογιακές ημέρες προ της έναρξης 

λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων ή (αναλόγως της περιπτώσεως) της 

μεταβίβασης των έργων στον ενδιαφερόμενο οργανισμό. 

 

Κατά τις 3 τελευταίες μέρες η Επίβλεψη θα διενεργήσει τους τελευταίους ελέγχους 

και θα προβεί στην έκδοση της ΔΠΧ. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαπιστώνει 

ελλείψεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια των 

χρηστών. 

 

Στην περίπτωση του τμήματος ΑΚ Παλλήνης-ΑΔ Σπάτων η ΔΠΧ θα εκδοθεί από τον 

ανεξάρτητο μηχανικό μετά από ειδοποίηση εκ μέρους του αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε., 

η οποία πρέπει να υποβληθεί ένα μήνα νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας των 

αντίστοιχων τμημάτων. Ο ανεξάρτητος μηχανικός ειδοποιεί τον Κ.τ.Ε. για την 

πρόθεσή του να εκδώσει μια ΔΠΧ και εντός 10 εργάσιμων ημερών, ο Κ.τ.Ε. 

γνωστοποιεί εγγράφως προς τον ανεξάρτητο μηχανικό, με αντίγραφο προς τον 

ανάδοχο, ότι είτε συναινεί στην έκδοση της ΔΠΧ ή αμφισβητεί την έκδοση της ΔΠΧ. 

 

Στην τελευταία περίπτωση ο Ανάδοχος δικαιούται να προσφύγει στη διαιτησία. 

 
Προσωρινή παραλαβή 

1. Για τις κατασκευές των έργων στα τμήματα για τα οποία, λόγω του ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για τον ΚτΕ, έχει ταχθεί αποκλειστική 

τμηματική προθεσμία. 

2. Για το σύνολο των μελετών και κατασκευών του Συνολικού έργου , δηλαδή 

όλων των εργασιών της Περιόδου μελετών—κατασκευών 

3. Για τα έργα ΚΕΠ, όπως λειτουργούν αμέσως μετα τη λήξη της συμβατικής 

περιόδου παραχώρησης (Περίοδος Τ2). 

 

Κάθε Προσωρινή παραλαβή προϋποθέτει τη πλήρη αποπεράτωση όλων των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και την έκδοση της σχετικής ΒΠΕ. 
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2.2.32 Οριστική παραλαβή 
 

1. Για τις κατασκευές των επιμέρους έργων στα τμήματα για τα οποία, θα έχει 

γίνει προσωρινή παραλαβή.  

2. Για το σύνολο των μελετών και κατασκευών κλπ για τα όποια θα έχει γίνει 

προσωρινή παραλαβή (έργα ΚΕΠ και ΤΟ) 

3. Για το σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου που απορρέουν από τη 

σύμβαση καθώς και για εκείνες που απορρέουν από την επί 2 πρόσθετα 

χρόνια συντήρηση του έργου. 

 

2.2.33 Τήρηση νόμων κλπ. διατάξεων38 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των 

κανόνων του εσωτερικού δικαίου. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική 

υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις 

πράξεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις , που έγιναν 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με 

αυτές. 

 

2.2.34 Υποχρεώσεις του ανάδοχου σχετικά με τη Λειτουργία και συντήρηση 
του έργου39  
 

Υποχρέωση του ανάδοχου να λειτουργεί το έργο συνεχώς και σε υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης. 

Ο Ανάδοχος, σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εκμετάλλευσης, είναι υποχρεωμένος 

να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα 

Προσαρτήματα της παρούσας, για να εξασφαλίζεται : 

o η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία του 

Έργου, η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας του κοινού, 

o η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε έκτακτες ή/και επείγουσες 

καταστάσεις. 

 

                                                           
38 Άρθρο 41.1 ν. 2445/96 
39 Άρθρο 43 ν. 2445/96 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάζει και ενεργεί τη Λειτουργία του Έργου κατά 

τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως: 

o την ασφάλεια των χρηστών (ατόμων και οχημάτων) του Έργου 

o την ασφάλεια των μη χρηστών (ατόμων και μεταφορικών μέσων) του Έργου 

που βρίσκονται ή εργάζονται στην περιοχή του Έργου. 

o την ασφάλεια και αντοχή στο χρόνο του Έργου. 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι μόνο υπεύθυνος για ζημιές σε περιουσία ή θάνατο ή 

τραυματισμό των χρηστών και τρίτων προσώπων σε σχέση με τη χρήση/ Λειτουργία 

του Έργου, που οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου, 

εκτός των περιπτώσεων εκτάκτων περιστατικών ή/και προγραμματισμένης 

συντήρησης, θα διασφαλίζει ότι το Κ.Ε.Π. είναι ανοικτό στην κυκλοφορία και η 

κυκλοφοριακή ροή κατά μήκος του είναι πάντοτε άνετη και ασφαλής. 

 

2.2.35 Λειτουργία του έργου κατά τη διάρκεια των περιόδων συντήρησης και 
επείγοντα περιστατικά 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προγραμματίζει το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας ή 

τον αποκλεισμό μέρους του οδοστρώματος σε περιόδους κατά τις οποίες η 

προβλεπόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της 

παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται και να βοηθά την αστυνομική 

αρχή για τον έλεγχο της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί πάντοτε σε πλήρη ετοιμότητα και σε 

κατάλληλες θέσεις κατάλληλες Μονάδες Περισυλλογής για την απομάκρυνση 

τροχοφόρων που έχουν τυχόν ακινητοπoιηθεί εντός των έργων του K.E.Π. ή/και σε 

τμήματα των έργων Τ.Ο. που βρίσκονται στην άμεση γειτoνία των έργων του Κ.Ε.Π. 

και επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος των έργων. 
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Οι δαπάνες λειτουργίας του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο40 

Όλες οι δαπάνες για : 

i. τη λειτουργία του Έργου σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, 

ii. τη συντήρηση των συναφών συστημάτων, εγκαταστάσεων 

iii. την ανανέωση και εκσυγχρονισμό τούτων όταν απαιτείται 

iv. την ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

Όλες οι δαπάνες του Αναδόχου κατά τη μεταβίβαση της ευθύνης Λειτουργίας του 

Έργου, κατά τον χρόνο λήξης της Περιόδου Παραχώρησης, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

2.2.36 Εκχώρηση41 
 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις 

απαιτήσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, δίχως την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Κ.τ.Ε.. 

 

Κατ’ εξαίρεση και για το σκοπό της χρηματοδότησης του έργου, ο ανάδοχος δύναται, 

μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Κ.τ.Ε. να εκχωρήσει, ως ασφάλεια 

μόνο, σε έναν ή περισσότερους δανειστές, τα δικαιώματα του που απορρέουν από 

τη σύμβαση. 

 

2.2.37 Απαλλοτριώσεις42 
 

Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του τις 

απαλλοτριώσεις των χώρων εκτέλεσης των κατασκευών του έργου και του 

προκαθορισμένου χώρου εναπόθεσης, εντός 15 μηνών από την έναρξη της 

παραχώρησης. Εντός αυτής της προθεσμίας o Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει 

τις απαλλοτριώσεις των χώρων εργοταξίων. 

 

Κατ’ εξαίρεση: 

                                                           
40 Άρθρο 43.5.1 
41 Άρθρο 20 ν. 2445/96 
42 Άρθρο 30Β, 35 ν. 2445/96 
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1. Οι απαλλοτριώσεις για το τμήμα από Δυτικό άκρο μέχρι το ΣΣ Θριασίου θα 

έχουν συντελεσθεί μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη της περιόδου 

παραχώρησης. 

2. Οι απαλλοτριώσεις για το τμήμα από τον ΑΚ Παλλήνης (Λ.Μαραθώνος) μέχρι 

το όριο της ιδιοκτησίας του Α/Δ Σπάτων θα έχουν συντελεσθεί μέσα σε 15 

μήνες από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης. 

 

Ο Κ.τ.Ε. θα ολοκληρώσει τη διαδικασία συντέλεσης των απαλλοτριώσεων ή 

δουλειών: 

1. Συμπληρωματικών ζωνών εκτέλεσης πρόσθετων κατασκευών του έργου 

2. Χώρων εργοταξιακών, λατομείων κλπ 

 

Οι ανωτέρω απαλλοτριώσεις/δουλείες που θα γίνονται από τον Κ.τ.Ε., θα 

ολοκληρώνονται μέσα στους ακόλουθους χρόνους, οι οποίοι χρόνοι θα μετρώνται 

από την υποβολή κάθε συγκεκριμένου αιτήματος στον ανάδοχο, το οποίο 

συνοδεύεται από κτηματολόγιο και πλήρη φάκελο: 

1. Για απαλλοτριώσεις εντός σχεδίου πόλεως ή για απαλλοτριώσεις που 

απαιτούν επίσπευση εφαρμογής ισχύοντος σχεδίου πόλεως: 15 μήνες 

2. Για απαλλοτριώσεις που απαιτούν τροποποίηση ισχύοντος σχεδίου πόλεως: 

20 μήνες 

 

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων κλπ. θα γίνουν με μέριμνα, 

ευθύνη και δαπάνες του Κ.τ.Ε.  

 

Για την περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος απαιτήσει να γίνουν και πρόσθετες 

απαλλοτριώσεις για τη διαμόρφωση ανετότερων συνθηκών στους σταθμούς διοδίων 

που απαιτούν πρόσθετες επιφάνειες, τότε οι πρόσθετες δαπάνες απαλλοτρίωσης 

συμφωνείται ότι θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι απαλλοτριώσεις των 

συμπληρωματικών αυτών επιφανειών θα γίνουν υπέρ του Δημοσίου και η 

προώθησή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του Κ.τ.Ε. Όμοια, ο Κ.τ.Ε. θα 

προωθήσει την αναγκαία τροποποίηση των ισχυόντων Πολεοδομικών Σχεδίων για 

την περίπτωση που οι πρόσθετες ως άνω απαλλοτριώσεις απαιτούνται να γίνουν 

εντός  ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως που απαιτεί τροποποίηση. 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

61

Αναλυτικά, οι απαλλοτριώσεις που προωθούνται με δαπάνες ευθύνη και μέριμνα του 

Κ.τ.Ε. καλύπτουν τις ανάγκες κατασκευής: 

1. Των έργων του ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.),  

2. Των έργων ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Τ.Ο.)  

3. Των οποιωνδήποτε αναγκαίων συμπληρωματικών, κατά την απόλυτη κρίση 

του Κ.τ.Ε., επιφανειών για την κατασκευή προσωρινών ή/και οριστικών 

παραλλαγών για την εξασφάλιση υπάρχουσας κυκλοφορίας (οχημάτων, 

πεζών, σιδηρoδρoμικών συρμών κάθε είδους κλπ.) κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής 

4. Των οποιωνδήποτε αναγκαίων επιφανειών, ακόμη και έξω από τα "όρια των 

έργων", για την κατασκευή εγκαταστάσεων δικτύων. 

 

Τα στοιχεία της εκτιμώμενης ημερομηνίας συντέλεσης της απαλλοτρίωσης κάθε 

επιφάνειας είναι καθαρώς ενδεικτικά, χωρίς να αναλαμβάνει ο Κ.Τ.Ε. οποιαδήποτε 

χρονική δέσμευση για παράδοση των αναγκαίων επιφανειών στον Ανάδοχο. 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των Τευχών 

Δημοπράτησης Β' ΦΑΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 94) ο Κ.τ.Ε. είχε ήδη συντελέσει την 

απαλλοτρίωση ποσοστού περίπου σαράντα στα εκατό (40%) της συνολικά 

απαιτούμενης επιφάνειας για την κατασκευή των έργων. 

 

Το περίγραμμα της ζώνης απαλλοτρίωσης των κατασκευών του Έργου θεωρείται 

υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο. 

 

Κατ εξαίρεση, σε εξαιρετικώς ειδικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να 

εξετάσει αίτημα του Αναδόχου για αύξηση του πλάτους απαλλοτρίωσης, η οποία θα 

μπορεί να γίνει δεκτή κατά την απόλυτη κρίση της. Αν η Υπηρεσία δεν δεχτεί να 

κάνει δεκτό το αίτημα του Αναδόχου, αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στον 

επιχειρηματικό κίνδυνο που αναλήφθηκε από τον Ανάδοχο κατά τη διαμόρφωση της 

Προσφοράς του μη θεμελιουμένου οποιουδήποτε αιτήματος αποζημίωσης ή/ και 

παράτασης προθεσμίας εκ μέρους του Αναδόχου. 

 

Εκτός από τις απαλλoτριώσεις που προωθούνται στις ζώνες, είναι δυνατόν να 

προκύψει ανάγκη συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων για ζώνες στις οποίες θα 
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εκτελεστούν πρόσθετες κατασκευές του έργου. Ο Κ.τ.Ε. μπορεί να αναλάβει να 

συνδράμει τον Ανάδοχο και να διεκπεραιώσει απαλλοτριώσεις και δουλείες για 

χώρους που θα του ζητηθούν από τον ανάδοχο, εφόσον αποδεχθεί, σύμφωνα με 

την απόλυτη αυτού κρίση, σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που θα πρέπει να 

υποβληθεί μαζί με σχετικό φάκελο. 

 
ΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ.τ.Ε.43 
Οποιοσδήποτε χώρος που απαλλοτριώνεται ανήκει κατά κυριότητα στον Κ.τ.Ε. και η 

απαλλοτρίωση θα γίνεται υπέρ αυτού. 

 

2.2.38 Αρχαιότητες44 
 

Από τα υφιστάμενα στοιχεία προκύπτει ότι το Έργο, γενικά, δεν παρουσιάζει μεγάλες 

πιθανότητες να συναντήσει αρχαιολογικά ευρήματα. 

Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω είναι γνωστό ότι στην ευρύτερη περιοχή της 

Αθήνας, όπου κατασκευάζεται το Έργο είναι δυνατόν να συναντηθούν αρχαιολογικά 

ευρήματα, των οποίων η πιθανότητα συνάντησης εκτιμήθηκε από τον Ανάδοχο κατά 

την υποβολή της Προσφοράς του, στην οποία εκτιμήθηκαν οι πιθανές συνέπειες του 

γεγονότος αυτού στο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου, καθώς και στις άλλες 

λειτουργίες στους χώρους εκτέλεσης των έργων και στα εργοτάξια. 

 

Ο Ανάδοχος έλαβε υπόψη του ότι σε περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων θα 

εκτελέσει σχετική έρευνα, κάτω από την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 

πριν του επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών στα σημεία αυτά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, να 

ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει 

αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη 

αρχαιοτήτων. 

 
Καθυστερήσεις από Αρχαιολογικές Έρευνες45 
 
                                                           
43 Άρθρο 35.5 ν. 2445/96 
44 Άρθρο 36 ν. 2445/96 
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Ο Ανάδοχος έχει προβλέψει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών για 

καθυστέρηση, λόγω αρχαιολογικών ερευνών και τυχόν εργασιών αντιμετώπισης των 

αποτελεσμάτων των ερευνών στις περιοχές όπου έχουν καθοριστεί ως πιθανές 

θέσεις ανεύρεσης σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων (επικίνδυνες περιoχές). Σε 

περίπτωση που στις περιοχές αυτές συναντηθούν αρχαιότητες, για το διάστημα αυτό 

των έξι μηνών ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται ούτε παράταση προθεσμίας ούτε 

αποζημίωση. Όμοια δεν θα δικαιούται παράταση της Περιόδου Παραχώρησης. Στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν καθυστερήσεις από αρχαιολογικές έρευνες και 

τυχόν εργασίες αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων των ερευνών, μεγαλύτερες από 

έξι (6) μήνες στις "επικίνδυνες περιοχές" ή στις περιπτώσεις που θα συναντηθούν 

αρχαιότητες σε περιοχές που δεν έχουν προβλεφθεί εξαρχής ή κατά την εκπόνηση 

της οριστικής μελέτης, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 

άρθρου 38 της σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για την περίπτωση που εκτελούνται από τον 

ίδιο αρχαιολογικές έρευνες υπό την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, μετά 

από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει τις δαπάνες των εργασιών που εκτελούνται από 

την Αρχαιολογική Υπηρεσία για το Έργο, να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις 

και να συντονίζει με αυτές τις υπόλοιπες εργασίες του. 

Εάν ο Ανάδοχος, μετά από εντολή της Υπηρεσίας, εκτελεί ο ίδιος τις αρχαιολογικές 

έρευνες υπό την Επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πληρώνεται 

απολογιστικά. 

 

2.2.39 Αποζημιώσεις46 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΙ) 

Εφόσον οι καθυστερήσεις, με υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε., από συντέλεση 

απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικές έρευνες, έκδοση αδειών, υπέρβαση της 

προθεσμίας των παραγράφων 30.3.2 και 30.3.3 της σύμβασης ή από τυχόν 

εκτέλεση εργασιών "Παραλλήλων Έργων'" από τον Κ.τ.Ε. εντός του Κ.Ε.Π. επιδρούν 

                                                                                                                                                                                     
45 Άρθρο 36.6 ν. 2445/96 
46 Άρθρο 38 ν. 2445/96 
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στην κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος Μελέτης - Κατασκευής του Έργου 

και επηρεάζουν δυσμενώς τμηματικές μόνον πρoθεσμίες αυτού, θα χορηγείται : 

1. Παράταση προθεσμίας ίση με την προκαλούμενη καθυστέρηση στην 

περάτωση των μη δυναμένων να εκτελεστούν εργασιών. 

2. Αναθεώρηση, με χρήση του δείκτη Δ.Τ.Κ της Ε.Ε. της επηρεαζομένης 

δαπάνης του Κ.Α.Τ. όπως αυτή προσδιορίζεται στο Εγκεκριμένο 

Χρονοδιάγραμμα Εισροών-Eκροών, για την εκτέλεση των μη δυναμένων να 

εκτελεστούν υπολειπόμενων εργασιών, εφ' όσον η καθυστέρηση διαρκέσει 

πέραν των τριάντα (30) ημερών και για το επιπλέον χρονικό διάστημα. Αν η 

καθυστέρηση οφείλεται σε μη έκδοση άδειας, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε 

(60) ημέρες. Τυχόν περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους των εργασιών αυτών 

λόγω επέλευσης κινδύνων πληθωpισμού κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, 

πέραν των προβλεφθέντων από τον Ανάδοχο, βαρύνει τον Κ.τ.Ε. Σε κάθε 

περίπτωση οι ανωτέρω αναθεωρήσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις 

θετικές ζημίες του Αναδόχου από την αύξηση του κόστους κατασκευής του 

"Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου". 

 
2.2.40 Μέγιστη διάρκεια περιόδου παραχώρησης47 
 

Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, ορίζεται με την παρούσα σε 23 

χρόνια συνολικά από την Έναρξη της Παραχώρησης. 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα πλήρως και ανεπιφύλακτα την ευθύνη 

των χρηματοοικονομικών προβολών του με βάση τις οποίες προσδιόρισε την 

περίοδο αυτή σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως και με ικανά περιθώρια η 

αναμενόμενη από αυτόν Αντιπαροχή εκ μέρους του Κ.τ.Ε.   

 

Η Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα με την Προσφορά 

του Αναδόχου είναι, άμεσα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση της οριζόμενης με το 

άρθρο 49 απόδοσης επί των μετοχικών Κεφαλαίων του Ανάδοχου, με την έννοια της 

επιστροφής των επενδεδυμένων από τους Επενδυτές στον Ανάδοχο Ιδίων 

Κεφαλαίων, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε., προσαυξημένων κατά την 

συμφωνούμενη Μέση Ετήσια Απόδοση Μετοχικών Κεφαλαίων. 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

65

Η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, μετράται από την Έναρξη της 

Παραχώρησης, μη επιτρεπoμένης της υπέρβασής της από τον Ανάδοχο για 

οποιοδήποτε λόγο. Είναι όμως ενδεχόμενη η παράτασή της κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της, λόγω παρατάσεως 

προθεσμιών του Αναδόχου που θα χορηγηθούν από τον Κ.τ.Ε. 

Οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου 

Παραχώρησης μειώνεται με την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται 

κατωτέρω. 

 

Ο κατά την ανωτέρω παράγραφο προβλεπόμενος περιορισμός Μέγιστης Διάρκειας 

της Περιόδου Παραχώρησης, δεν εφαρμόζεται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης υπό του 

Αναδόχου των έργων Σ.Ε.Α και των τυχόν άλλων έργων εμπορικής εκμετάλλευσης 

που θα εκτελείται στους χώρους αυτούς των Σ.Ε.Α. 

 

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε σύντμηση του χρόνου πλήρους ολοκλήρωσης των 

κατασκευών του Έργου κατά την περίοδο Μελετών – Κατασκευών, που συνεπάγεται 

την νωρίτερη έναρξη λειτουργίας του Έργου προσαυξάνει ισόχρονα την Περίοδο 

Eκμετάλλευσης υπό την έννοια ότι δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της 

λήξεως της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης και είναι σε όφελος του 

Αναδόχου θεωρούμενη από τώρα σαν πρόσθετο αντάλλαγμα για την νωρίτερη 

αποπεράτωση και απόδοση σε χρήση του Έργου. 

 

Παράλληλα συμφωνείται ότι τα τυχόν καθαρά κέρδη του Αναδόχου, όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 49 της παρούσας, από την νωρίτερη της συμβατικής 

προθεσμίας (ΤΙ) έναρξη της Eκμετάλλευσης ολοκλήρου ή τμήματος του Έργου δεν 

θα λαμβάνονται υπόψη για τον συμφωνούμενο στο άρθρο 49 της σύμβασης 

υπολογισμό της επίτευξης της συμβατικής Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

Το χρονικό σημείο της Περιόδου Λειτουργίας, κατά το οποίο η συνάρτηση της 

Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου και Μερισμάτων" του 

άρθρου 49 της σύμβασης, μηδενιστεί ή γίνει θετική, αποτελεί και το χρονικό σημείο 

λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης υπό την έννοια: Αν το χρονικό σημείο 

μηδενισμού ή θετικότητας της "Πραγματικής Καθαράς Παρούσας Αξίας Μετοχικού 
                                                                                                                                                                                     
47 Άρθρο 48 ν. 2445/96 
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Κεφαλαίου" επισυμβεί προ της λήξεως της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου 

Παραχώρησης, τότε δημιουργείται υπέρ του Κ.τ.Ε. δικαίωμα περιορισμού της 

Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, λόγω εκπληρώσεως εκ μέρους του 

της σχετικής συμβατικής του υποχρεώσεως προς τον Ανάδοχο. 

 

Στην περίπτωση που το ανωτέρω γεγονός επισυμβεί σε χρόνο που ο Ανάδοχος δεν 

έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων του Έργου, ο Κ.τ.Ε. δικαιούται, 

κατά την απόλυτη κρίση του: 

1. Να θεωρήσει κατά τα ανωτέρω, λήξασα την Περίοδο Παραχώρησης και να 

αναλάβει ο ίδιος την Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου, 

αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υποχρέωση αποπληρωμής των μη 

ληξηπροθέσμων δόσεων των δανείων του Αναδόχου. 

2. Να επιτρέψει στον Ανάδοχο, παρατεινομένης της Περιόδου Παραχώρησης, τη 

συνέχιση της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου, έναντι εύλογης 

αμοιβής και ειδικότερων όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ τους και 

παράλληλα να εισπράττει την τυχόν προκύπτουσα επί πλέον διαφορά μεταξύ 

του συνόλου των εσόδων του Έργου επί των πάσης φύσεως εξόδων, δόσεων 

δανείων και της αμοιβής του Αναδόχου. 

 
2.2.41 Κατανoμή κινδύνων48 
 
Ευθύνες Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλους τους κινδύνους της Μελέτης και της Κατασκευής, 

όσο και εκείνους της Συντήρησης, της Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου 

μέχρι τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης που οφείλονται σε γεγονότα ή 

παραλείψεις, οι οποίες προκλήθηκαν από υπαιτιότητά του ή μπορούσαν να 

προβλεφθούν, ή υπάγονται στη σφαίρα επιρροής του. 

 

Ως γεγονότα που υπάγονται στη σφαίρα επιρροής του Αναδόχου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, ορίζονται τα εξής : 

1. Οι σχέσεις των εταίρων, μετόχων της Α.Ε. Παραχώρησης. 

2. Η σχέση των μελών της Κοινοπραξίας Κατασκευής 

3. Οι συμβατικές σχέσεις Αναδόχου και Κ/Ξ Κατασκευής  
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4. Η σχέση του Αναδόχου με χρηματοδότες 

5. Η κατάσταση προσωπικού, εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών του 

Αναδόχου ή/ και της Κ/Ξ Κατασκευής. 

6. Η δανειοληπτική ικανότητα του Αναδόχου. 

7. Η ποιότητα και ποσότητα του εξοπλισμού του Αναδόχου και της Κ/Ξ 

Κατασκευής. 

 
Ευθύνες Κ.τ.Ε. 
 

Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει με την σύμβαση, όπως ειδικότερα καθορίζεται στα οικεία 

άρθρα της σύμβασης, τους κινδύνους από: 

1. Την μη έγκαιρη συντέλεση των απαλλοτριώσεων. 

2. Την μη έγκαιρη έκδοση των αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

Έργου. 

3. Την ανεύρεση αρχαιοτήτων στο χώρο εκτέλεσης του Έργου. 

4. Την μη καταβολή ή την μη εμπρόθεσμη καταβολή της Χρηματοδοτικής του 

Συμβολής. 

5. Την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση εργασιών που εκτελούνται ήδη στο χώρο 

του Έργου με άλλες εργολαβίες ή την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση έργων 

που θα εκτελέσει στο χώρο του Κ.Ε.Π. δια τρίτων και τα οποία αποδεδειγμένα 

επηρεάζουν τη λειτουργία του. 

6. Την οριστική ή προσωρινή διακοπή της κατασκευής, και λειτουργίας του 

Έργου κατόπιν εντολής του (ρητής ή σιωπηρής) και για λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή από αποφάσεις δικαστικών αρχών 

που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του Κ.τ.Ε. 

 

Στην περίπτωση που λάβει χώρα γεγονός για το οποίο ο Κ.τ.Ε. ευθύνεται ως 

ανωτέρω, ο Ανάδοχος έχει τα δικαιώματα που πpoβλέπoνται στα οικεία άρθρα της 

παρούσας. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
48 Άρθρο 52 ν. 2445/96 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

68

2.2.42 Γεγονότα Ανωτέρας Βίας 
 

Γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά τα οποία 

ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των μερών και τα οποία δεν θα 

μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ή προληφθεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης 

επιμέλειας εκ μέρους των μερών (Γεγονότα Ανωτέρας Βίας εν στενή εννοία). 

 

Τυχηρά θεωρούνται όλα τα γεγονότα ή περιστατικά, τα οποία δεν οφείλονται σε 

πταίσμα εκατέρου των μερών. 

 

Γεγονότα Ανωτέρας Βίας που οφείλονται σε : 

1. πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή 

κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας 

2. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή 

κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καύσιμου 

3. τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές. 

 
Γεγονότα Aνωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών- 
Κατασκευών (ΤΙ) 
 

Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότων Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου 

ΤΙ, τα μέρη συμφωνούν ως ακολούθως ως προς τη διαμόρφωση των μεταξύ τους 

συμβατικών σχέσεων και συνεπειών, ανάλογα με τη διάκριση του Γεγονότος 

Ανωτέρας Βίας σε Ασφαλισμένο ή Μη Ασφαλισμένο, τη διάρκειά του και των 

συνεπειών του. 

 
Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο ΤΙ. 
 

Σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται ότι: 

1. Ο Ανάδοχος φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των 

ζημιών που προκλήθηκαν 

2. Ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημίες στο μέτρo 

που αυτές δεν καλύπτονται από το ανώτατο όριο κατά συμβάν όριο της 

παραγρ. 53.2.1.10 της σύμβασης. 
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3. Τα μέρη θα συμφωνήσουν τυχόν αναγκαία παράταση των επηρεαζομένων 

προθεσμιών του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΤΙ και τυχόν αναγκαία 

παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης. 

Συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση που επελθόντα 

Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας διαρκούν ή οι συνέπειές τους εκτείνονται 

πέραν των δώδεκα (12) μηνών: 

o υποχρεούνται να προβούν σε διαπραγματεύσεις και να αποφασίσουν για τα 

μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι 

συνέπειες και να συνεχιστεί η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

o σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εκάτερο των Μερών δικαιούται να 

καταγγείλει άμεσα τη Σύμβαση, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 55 της 

παρούσας. 

 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας, επέρχονται οι 

ακόλουθες συνέπειες: 

1. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Ανάδοχο την Ίδια 

Συμμετοχή του, επικαιροποιημένη στο χρόνο καταγγελίας με επιτόκιο ίσο 

προς το αντίστοιχο της καμπύλης επιτοκίων oμoλόγων ECU της 30-6-94. 

2. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης - Κατασκευής του 

Έργου, όπως αυτές πηγάζουν από τις δανειακές συμβάσεις που του έχουν 

γνωστοποιηθεί. 

3. Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Έργου, 

4. Ο Κ.τ.Ε. καθίσταται δικαιούχος όλων των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, πλην 

αυτών που έχουν εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίες κατά τα ανωτέρω 

μειώνουν της έναντι αυτών υποχρεώσεις του. 

 
Μη Ασφαλισμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο ΤΙ. 
 

Σε περίπτωση επέλευσης Μη Ασφαλισμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας συμφωνείται 

ότι : 

1. Ο Κ.τ.Ε. φέρει το βάρος και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των 

ζημιών που προκλήθηκαν. 

2. Ο Κ.τ.Ε. θα απoζημιώσει τον Ανάδοχο για τις θετικές του ζημιές που υπέστη. 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

70

3. Τα μέρη θα συμφωνήσουν τυχόν αναγκαία παράταση των επηρεαζομένων. 

προθεσμιών του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΤΙ και τυχόν παράταση της 

Μέγιστης Διάρκειας περιόδου παραχώρησης 

 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, εκ της ανωτέρω αιτίας επέρχονται οι 

ακόλουθες συνέπειες : 

1. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Ανάδοχο την Ίδια 

Συμμετοχή του, επικαιροποιημένη στο χρόνο καταγγελίας. 

2. Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο για τη χρηματοδότηση του κόστους Μελέτης-Κατασκευής του Εργου, 

όπως αυτές πηγάζουν από δανειακές συμβάσεις που του έχουν 

γνωστοποιηθεί 

3. Ο Κ.τ.Ε. ανακτά όλα τα δικαιώματα του Αναδόχου επί του Εργου  

 
Γεγονότα Ανωτέρας Βίας κατά τη Διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας και 
Εκμετάλλευσης (Τ2) 
Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότων Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου 

Τ2, τα μέρη συμφωνούν ως προς τη διαμόρφωση των μεταξύ τους συμβατικών 

σχέσεων και συνεπειών, ανάλογα με τη διάκριση του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας σε 

Ασφαλισμένο ή Μη Ασφαλισμένο, τη διάρκειά του και των συνεπειών του. 

 
2.2.43 Καταγγελία 
 
Καταγγελία Εκ Μέρους του Κ.τ.Ε.49 
Η Σύμβαση Παραχώρησης δύναται να καταγγελθεί εκ μέρους του ΚτΕ σε περίπτωση 

πτώχευσης αναξιόχρεου, αφερεγγυότητας ή έκπτωσης του Αναδόχου. Επίσης λόγω 

ανικανότητας του Αναδόχου, ή απροθυμίας του να χρηματοδοτήσει επαρκώς το 

Έργο. Επίσης ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση στην περίπτωση που ο 

Ανάδοχος δεν καταβάλλει εμπρoθέσμως προσηκόντως και ολοσχερώς στους 

Δανειστές οιοδήποτε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ποσό από τη Δανειακή Σύμβαση. 

 
Καταγγελία Εκ Μέρους του Αναδόχου 

                                                           
49 Άρθρο 54 ν. 2445/96 
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Η αδικαιολόγητη άρνηση του Κ.τ.Ε. να εγγυηθεί τα δάνεια του Αναδόχου για την 

Περίοδο Λειτουργίας, να χορηγήσει στον Ανάδοχο το σύνολο ή μέρος του 

Συμβατικού Ανταλλάγματός του, όπως επίσης και η μη τήρηση από τον Κ.τ.Ε. των 

υποχρεώσεων της σύμβασης, συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης 

Παραχώρησης υπέρ του Αναδόχου. Η επέλευση Γεγονότος Ανώτερης Βίας, τον 

κίνδυνο του οποίου φέρει ο Κ.τ.Ε., το οποίο καθιστά την εκτέλεση της Σύμβασης 

Παραχώρησης αδύνατη, ή επηρεάζει ριζικά τις συμβατικές σχέσεις, συνιστά λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης υπέρ του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

ανωτέρω συνέπειες αναγνωρίστηκαν τελεσίδικα. 

 
2.2.44 Επίλυση διαφορών 
 

Προβλέπεται διαιτητική επίλυση των διαφορών. 

Ολες οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένωv καθώς και από κάθε είδους πράξη του 

Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα επιλύονται σύμφωνα με τo άρθρo 57. 

 
2.2.45 Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης Έργου 
 

Η σύμβαση εκτελείται και ο Κ.τ.Ε. την ελέγχει χρονικά με βάση αναλυτικά 

χρονοδιαγράμματα, τα οποία είναι: 

1. Το Χρονοδιάγραμμα ερευνών, μελετών, κατασκευών της περιόδου μελετών, 
κατασκευών (περίοδος Τ1). Το Χρονοδιάγραμμα αυτό δύναται να τροποποιηθεί 

μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου. 

2. Το Χρονοδιάγραμμα της περιόδου από την έναρξη λειτουργίας του έργου 
του ΚΕΠ ως τη λήξη της σύμβασης (περίοδοι Τ2 και Τ3) 
3. Το Χρονοδιάγραμμα εισροών-εκροών και λοιπών χρηματοδοτικών 
υποχρεώσεων αναδόχου και Κ.τ.Ε., το οποίο συσχετίζεται με τα ανωτέρω 
 

Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης Έργου 
 

Φεβρουάριος 2001 ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΓΕΡΑΚΑ – Α.Κ. 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ – 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΚΥΜΗΣ – Α.Κ. 
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Σεπτέμβριος 2001 ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – 

ΚΟΡΩΠΙ 
Μάιος 2002 ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  
ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – 
Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ 

Δεκέμβριος 2002 ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Κ. 
ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΚΥΜΗΣ – Α.Κ. 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Ιούνιος 2003 ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦ. 
ΥΜΗΤΤΟΥ 

Δεκέμβριος 2003 ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ – Α.Κ. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Κ. 
ΓΕΡΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑ Α.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Α.Κ. 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 

 
 
2.2.46 Χρηματοδότηση 
 

Υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου εκ μέρους του αναδόχου 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την Υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου και 

ειδικότερα: Να συμμετάσχει με ίδια κεφάλαια στη δαπάνη μελέτης-κατασκευής του 

«κατ’ αποκοπήν αντικειμένου» και στην εν γένει δαπάνη λειτουργίας, εκμετάλλευσης 

και συντήρησης του ΚΕΠ και των έργων ΤΟ (για όσο διάστημα ευθύνεται για τη 

συντήρησή τους). 

 

Επιπλέον ο ανάδοχος αναλαμβάνει την Υποχρέωση να μεριμνήσει για την έγκαιρη 

κατάρτιση και υπογραφή των δανειακών συμβάσεων με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

επαρκής χρηματοδότηση του έργου. 

 

Ο ανάδοχος εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι τα ανωτέρω κεφάλαια (ίδια και δανειακά) 

μαζί με τη χρηματοδοτική συμβολή του ΚτΕ είναι επαρκή για την κάλυψη όλων 

ανεξαιρέτως των προβλεπόμενων και απρόβλεπτων χρηματοδοτικών αναγκών που 

δυνατόν να προκύψουν από γεγονότα, τον κίνδυνο των οποίων φέρει ο ανάδοχος, 

για την προσήκουσα εκτέλεση του αντικειμένου της παροχής του.  
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Ειδικότερα: 
Συμμετοχή του αναδόχου με ίδια κεφαλαία50 
Ο Ανάδοχος και οι συμβαλλόμενοι Επενδυτές αναλαμβάνουν με την σύμβαση την 

υποχρέωση να συμμετάσχουν με Ίδια Κεφάλαια στη συνολική δαπάνη Μελέτης - 

Κατασκευής, Συντήρησης και Λειτουργίας του Έργου, σύμφωνα με την Προσφορά 

τους. Ειδικότερα υποχρεούνται, να επενδύσουν Ίδια Κεφάλαια στην Α.Ε. 

Παραχώρησης, συνολικού ύψους εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων (112.000.000) ECU, 

σε "Παρούσα Αξία 1994", που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα έξη στα εκατό (16%) του 

"Κατ' Αποκοπήν Τιμήματος" (σε παρούσα αξία 1994) που προσδιόρισε με την 

Προσφορά του ο Ανάδοχος. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που οι Δανειστές 

του Αναδόχου, για λόγους που αναφέρονται στη χρηματοδοτησιμότητα του Έργου ή 

για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, απαιτήσουν όπως η συμμετοχή του σε Ίδια 

Κεφάλαια είναι ανώτερη του ποσού το οποίο προσδιορίστηκε με την Προσφορά του 

Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος και οι Επενδυτές, αντί του ανωτέρω ποσού, 

αναλαμβάνουν με την σύμβαση την υποχρέωση να επενδύσουν το οριζόμενο από 

τους Δανειστές, κατά τα ανωτέρω, πόσο, με την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή 

του Χρηματοδοτικού Σχεδίου, το οποίο και θα ισχύσει του λοιπού σαν συμβατική 

τους υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει 

ανάλογα την εγγύηση. 

 

Eπιπλέον τυχόν μεταβολές: 

o Στο χρόνο καταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων που προβλέπεται στην 

Προσφορά του Αναδόχου και στην παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, ή  

o Του συνολικού κόστους του Κατ' Αποκοπήν Αvτικειμένου, όπως αυτό 

εκτιμήθηκε και ορίστηκε με την Προσφορά του Αναδόχου συνεπάγονται 

αντίστοιχη υποχρέωση του Αναδόχου να αναπροσαρμόσει, με χρήση της 

"Καμπύλης Επιτοκίων Ομολόγων ECU" το ύψος των "Τρεχουσών Τιμών" των 

καταβολών της συμμετοχής του με Ίδια Κεφάλαια ή να τις αυξομειώσει 

ανάλογα, σε τρόπο ώστε αυτές , αναλυόμενες σε "Παρούσα Αξία 1994", με 

την αυτή μέθοδο, να μη υπολείπονται του δεκαπέντε στα εκατό (15%) του 

"Κατ' Αποκοπήν Τιμήματος" σε "Παρούσα Αξία 199.;'" και σε κάθε περίπτωση 

των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) ECU σε παρούσα αξία 1994. 
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Η επένδυση των ανωτέρω κεφαλαίων συμφωνείται να πραγματοποιηθεί με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

a) Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου εκατόν δώδεκα εκατομμύρια (112.000.000) 

ECU σε "Παρούσα Αξία 1994", εκφραζόμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές 

του Αναδόχου. 

b) Το ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Α.Ε. ανέρχεται σε 

(250.000.000) ήτοι ποσό οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ECU, 

υπολογιζομένων κατά την ισοτιμία της ημέρας καταβολής του, 

c) Μετά την νoμoθετική κύρωση της σύμβασης και μέχρι την Έναρξη της  

παραχώρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αυξήσει το μετοχικό του 

κεφάλαιο, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του χρηματοδοτικού σχεδίου της 

Προσφοράς του, και πάντως σε ποσό που να μην είναι μικρότερο του δέκα 

πέντε στα εκατό (15%) τουλάχιστον του συνόλου της Ίδιας Συμμετοχής του. 

d) Το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου θα αυξηθεί περαιτέρω και εντός της 

ανωτέρω τριετίας από την Έναρξη της Παραχώρησης σύμφωνα με τη σχετική 

πρόβλεψη του χρηματοδοτικού σχεδίου της Προσφοράς του.  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου, με την επιφύλαξη της αμέσως κατωτέρω 

παραγράφου, δεν μπορεί να μειωθεί μέχρι τη λήξη της περιόδου Τ351. Μετά την λήξη 

της περιόδου Τ3 και μέχρι την εκπλήρωση όλων των τυχόν υποχρεώσεων του 

Αναδόχου έναντι του Κ.τ.Ε. και τυχόν τρίτων που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδέονται 

με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και επιφυλασσομένων των σχετικών 

διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, το κεφάλαιο του Αναδόχου επιτρέπεται να μειωθεί 

στο ένα τρίτο (1/3) του μέχρι τότε καταβεβλημένου. 

 

Μετά την ολοσχερή καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής του με τη μορφή μετοχικού 

κεφαλαίoυ, ο Ανάδοχος δικαιoύται να μετατρέπει μέχρι το 50% του μετοχικού του 

κεφαλαίου σε δευτερεύον δάνειο που θα συναφθεί μεταξύ του Αναδόχου και των 

Μετόχων του και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προσφορά του 

Αναδόχου. Η άσκηση εκ μέρους του Αναδόχου του δικαιώματος τούτου επιτρέπεται 

εφ' όσον συντρέχουν οι ακόλoυθες προϋποθέσεις : 

                                                                                                                                                                                     
50 Άρθρο 16 ν. 2445/96 
51 Άρθρο 16.1.1.2 ν. 2445/96 
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a) Οποιαδήποτε πρoτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό τους 

όρους του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 

b) Έχει προηγηθεί ενημέρωση των δανειστών του Αναδόχου. 

c) Έχει προηγηθεί ενημέρωση του Κ.τ.Ε. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και 

από τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. 

 

Χρονικά και ποσοτικά η καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής του Αναδόχου, όπως αυτή 

προσδιορίστηκε ποσοτικά και χρονικά με την Προσφορά του, συμφωνείται ότι στις 

παρoύσες αξίες που συμφωνούνται με την σύμβαση θα προσαρμοστούν κατάλληλα 

κατά την Έναρξη της Παραχώρησης ώστε να αντιστοιχούν χρονικά στην ημερομηνία 

αυτή αντί της 30.6.1995. 

 

Κατά παρέκκλιση, από τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται στους ημεδαπούς 

μετόχους επενδυτές της Α.Ε., η συνομολόγηση ρήτρας ECU για την 

αναλαμβανόμενη από αυτούς έναντι της Α.Ε. υποχρέωση καταβολής της Ίδιας 

Συμμετοχής τους, αδιακρίτως του τρόπου εκφράσεώς της (μετοχικό κεφάλαιο, 

δευτερεύον δάνειο κλπ). 

 

Η Συμμετοχή των Επενδυτών με Ίδια Κεφάλαια με τη μορφή δευτερευόντων δανείων 

προς την Α.Ε, επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση να εκφράζεται σε ECU ή άλλο 

νόμισμα, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ev όψει του ότι η απόδοση επί των Μετοχικών Κεφαλαίων του Αναδόχου (Α.Ε.) 

αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης, επί τη βάσει του οποίου, 

ρυθμίζονται μεταξύ άλλων το ύψος των διοδίων και η Πραγματική Διάρκεια της 

Περιόδου Παραχώρησης, συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

Τυχόν επιζητούμενες από τον Ανάδοχο μελλοντικές αυξήσεις του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Α.Ε. (και μάλιστα αδιακρίτως της προέλευσης των κεφαλαίων που θα 

απαιτηθούν προς τούτο), όπως άλλωστε και κάθε άλλη τροποποίηση του 

καταστατικού της υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Κ.τ.Ε. Κάθε σχετικό 

αίτημα του Αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από 

τεκμηριωμένη Οικονομική Ανάλυση από την οποία να προκύπτουν με σαφήνεια 

τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

1. Ο λόγος για τον οποίο επιζητείται η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου 
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2. Το ποσό της αυξήσεως και ο τρόπος καταβολής της. 

3. Οι πηγές προέλευσης των διαθεσίμων προς κεφαλαιοποίηση 

4. Η μέχρι τη στιγμή εκείνη επιτευχθείσα Μέση Απόδοση επί του Μετοχικού 

Κεφαλαίου, σε συσχετισμό με τους επιτευχθέντες κυκλοφοριακούς φόρτους 

του Έργου και την πολιτική διοδίων. 

5. Τυχόν άλλες προτάσεις.  

 

Περαιτέρω συμφωνούνται και τα ακόλουθα : 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Κ.τ.Ε., να 

επενδύσει το σύνολο ή και τμήμα της διαφοράς μεταξύ της τυχόν κατά τα ανωτέρω 

και κατ’ απαίτηση των Δανειστών του καθορισθείσας Ίδιας Συμμετοχής του και αυτής 

που προσδιορίστηκε με την Προσφορά του, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου της 

Α.Ε. 

 

Σε περίπτωση όμως που οι εν λόγω Δανειστές του Αναδόχου επιβάλουν την 

επένδυση μέρους ή και του συνόλου της κατά τα ανωτέρω προκύπτουσας διαφοράς, 

με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.. τότε ο μεν Κ.τ.Ε. υποχρεούται να 

αποδεχθεί και να εγκρίνει (μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου) την προς τον 

σκοπό αυτό τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε., υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι ο 

Ανάδοχος θα συμβάλει με το σχετικό αίτημα, νέο Χρηματοδοτικό Σχέδιο. 

 

Σε περίπτωση που η επιζητούμενη αύξηση είναι αποτέλεσμα της αιτουμένης από 

τους Δανειστές Κεφαλαιοποιήσεως (μέρους ή του συνόλου) της προκύπτουσας 

διαφοράς των Ιδίων Κεφαλαίων, ο Κ.τ.Ε. παρέχοντας την έγκρισή του διατηρεί το 

δικαίωμα να περιορίσει με πρόσφορο τρόπο την από την αύξηση αυτή τυχόν 

προκύπτουσα επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου.  

Ειδικά ως προς την Α.Ε. Παραχώρησης ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 

1. Ουδεμία μεταβολή του καταστατικού θα είναι δυνατή χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση του Κ.τ.Ε.. 

2. Οι μεταβιβάσεις μετοχών θα ανακοινώνονται προηγουμένως στον Κ.Τ.Ε. 

3. Οι αρχικοί μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν το πολύ: 

o μέχρι 30% των μετοχών τους εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) 

ετών ατό την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. 
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o μέχρι 49% (συνολικά) των μετοχών τους εντός χρονικού διαστήματος 

είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. 

 

Συμφωνείται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν προκειμένου περί μεταβιβάσεων 

προς τον Κ.τ.Ε., προς Τράπεζες ή Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς ή προκειμένου 

περί μεταβιβάσεων μεταξύ των αρχικών Μετόχων. Η νόθευση του ποσοστού 

συμμετοχής μετόχου, δια της μη ασκήσεως του υπέρ αυτού δικαιώματος προτίμησης 

για την ανάληψη μετοχών προερχομένων από αύξηση κεφαλαίου, δεν θεωρείται ως 

υποκρύπτουσα μεταβίβαση μετοχών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

4. Ο Κ.τ.Ε. προσκαλείται υποχρεωτικά να παρακολουθήσει τις Γενικές 

Συνελεύσεις των μετόχων της Α.Ε. Προς τον Κ.Τ.Ε. κοινοποιείται η πλήρης 

σειρά στοιχείων της Α.Ε. τα οποία κατά νόμο απαιτείται να υποβάλλονται 

προς την εποπτεύουσα την Α.Ε. αρχή. 

 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Ίδια Κεφάλαια Αναδόχου 157.577.077 
Μακροπρόθεσμα Δάνεια Αναδόχου 666.246.607 
Χρηματοδοτική Συμβολή Κυρίου του 
Έργου 

420.569.293 

Έσοδα Αναδόχου από Τόκους 11.985.546 
Έσοδα από Λειτουργία 89.930.718 
ΣΥΝΟΛΟ 1.346.309.241 
 
 
2.2.47 Δάνεια του αναδόχου52 
 

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο της Προσφοράς του, έχει 

προσδιορίσει το ύψος, το είδος και τους ενδεικτικούς όρους των δανείων, καθώς και 

τις αντίστοιχες επαυξήσεις. 

 

Επίσης, ρητά συνομολογούνται τα ακόλουθα : 

1. Οι Δανειακές Συμβάσεις, κατά δήλωση του Αναδόχου, προβλέπεται να 

υπογραφούν το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της 

παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο απαιτούμενος χρόνος για την υπογραφή 

                                                           
52 Άρθρο 17 ν. 2445/96 
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των ανωτέρω Συμβάσεων δεν δύναται να υπερβεί τους δέκα (10) μήνες από 

την υπογραφή της παρούσας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να 

εκπληρώσει τη σχετική του υποχρέωση εντός της τελευταίας προθεσμίας, ο 

Κ.τ.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία ή να 

καταγγείλει την Σύμβαση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη του Κ.τ.Ε. την προς υπογραφή 

Δανειακή Σύμβαση, προκειμένου ο τελευταίος να ελέγξει το περιεχόμενό της. 

Εξυπακούεται ότι στο μέτρο που ο Κ.τ.Ε. περιλαμβάνεται στους 

προβλεπόμενους εγγυητές των δανείων του Αναδόχου, η ανάμιξή του στη 

διαπραγμάτευση των όρων της δανειακής συμβάσεως και στην εν γένει 

κατάρτισή της αποτελεί δικαίωμά του προς προστασία των συμφερόντων του. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, σε περίπτωση μη 

διαθεσιμότητας ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω δάνεια, τα οποία 

σύμφωνα με την Προσφορά του και την παρούσα κρίνονται αναγκαία για τη 

χρηματοδότηση του Έργου, καταβάλει κάθε συνετή και σύμφωνη με τα 

συναλλακτικά ήθη προσπάθεια για την έγκαιρη αναπλήρωσή τους με έτερα 

δάνεια. Τ ο αυτό υποχρεούται να πράξει ο Ανάδοχος σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο (εξ αυτών των οποίων φέρει τον κίνδυνο σύμφωνα με 

την σύμβαση), αυξηθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης του Εργου και στο 

μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από τα Δάνεια σε Αναμονή που θα έχει 

εξασφαλίσει. 

 
2.2.48 Χρηματοδοτική συμβολή του Κ.τ.Ε. στο «κατ’ αποκοπήν αντικείμενο»53 
 

Η Χρηματοδοτική συμβολή του Κ.τ.Ε. στο «κατ’ αποκοπήν αντικείμενο», όπως αυτή 

προσδιορίστηκε με την προσφορά του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των 250 εκατ. 

ECU σε «παρούσα αξία της 30.6.1994». Η«παρούσα αξία της 30.6.1994» στο 

χρονικό επίπεδο αναφοράς της 30/6/1994 αποτέλεσε στοιχείο του διαγωνισμού. Όλα 

τα χρησιμοποιούμενα χρηματικά μεγέθη του «κατ’ αποκοπήν αντικείμενου» 

αναφέρονται σε «τρέχουσες τιμές» του χρόνου πραγματοποίησης των 

προβλεπόμενων εκροών. 
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2.2.49 Πιστοποιήσεις – πληρωμές εργασιών παράλληλων έργων 
 

Οι πληρωμές του αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών παράλληλων έργων γίνεται 

τμηματικά με βάση πιστοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 νδ 1418/84 και το άρθρο 

40 του ΠΔ 609/85. 

 
2.2.50 Εγγυήσεις δανείων του αναδόχου54 
 

Περίοδος Τ1 

Ο Κ.τ.Ε. δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα 

δάνεια που θα συνάψει ο Ανάδοχος για τη χρηματοδότηση της δαπάνης Μελέτης-

Κατασκευής του έργου, μέχρι το πέρας της Περιόδου Τ1. 

 

O Κ.τ.Ε. έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί απευθείας με τους δανειστές του Αναδόχου 

για κάθε θέμα που αφορά τη δανειοδότηση του έργου, δικαιούμενος να ζητά 

οποιαδήποτε πληροφορία για διαμόρφωση σαφούς αντιλήψεως επί της πορείας 

χρηματοδότησης του έργου. 

 

Περίοδος λειτουργίας – εκμετάλλευσης 

Ο Κ.τ.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί στο σύνολο ή μέρος τυχόν 

απαιτηθεί, λόγω διαθεσιμότητας των συνεγγυητών γι’ αυτήν την περίοδο, τα δάνεια 

που θα συνάψει ο ανάδοχος αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της δαπάνης 

Μελέτης-Κατασκευής του έργου55, μέχρι και την αποπληρωμή τους κατά κεφάλαιο, 

τόκους και έξοδα. Πέραν των δανείων αυτών ο Κ.τ.Ε. ουδεμία υποχρέωση 

αναλαμβάνει για την εγγύηση τυχόν άλλων δανείων του αναδόχου. 

 

Άρνηση του Κ.τ.Ε. να εγγυηθεί τα ανωτέρω δάνεια, για λόγους που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου, συνεπάγεται δικαίωμα του αναδόχου να καταγγείλει τη 

σύμβαση. 

 

Ο Κ.τ.Ε. δικαιούται, στην περίπτωση που τυχόν υποχρεωθεί, λόγω της ιδιότητάς του 

σαν εγγυητή των δανείων, να καταβάλλει στους Δανειστές ποσό που υπερβαίνει, 
                                                                                                                                                                                     
53 Άρθρο 18, 33 ν. 2445/96 
54 Άρθρο 19 ν. 2445/96 
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αθροιστικά, το ποσό μιας τοκοχρεωλυτικής δόσης, ανά 3ετία της περιόδου 

αποπληρωμής του δανείου ή το πολύ ποσό που ισούται με το άθροισμα 2 

τοκοχρεωλυτικών δόσεων εντός της συνολικής περιόδου αποπληρωμής του δανείου, 

να καταγγείλει τη σύμβαση, σε βάρος του Αναδόχου, ασκώντας κατ’ αυτού όλα τα 

δικαιώματα του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 

Δομή χρηματοδότησης 

Δημόσιο (ΚτΕ) Χρηματοδοτική συμβολή: 140 δις δρχ 
Μέτοχοι Ίδια κεφάλαια: 55 δις δρχ 
Χρηματοδότηση από εμπορικές 
τράπεζες 

140 εκ ευρώ 

Επικουρική Χρηματοδότηση 85 εκ ευρώ 
Χρηματοδότηση από ΕΙΒ 220 δις δρχ 
Εγγυήσεις ΕΙΒ και αναπληρωματική 
Χρηματοδότηση 

480 εκ ευρώ 

 

 

2.2.51 Μεταβολή οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης56 
"Κατ' Αποκοπήν Αντικείμενο" 
 

1. Για το "Κατ Αποκοπήν Αντικείμενο" δεν αντιμετωπίζεται καμία περίπτωση 

αύξησης του "Kατ' Αποκοπήν Τιμήματος", που έχει προσφερθεί από τον 

Ανάδοχο, ανεξάρτητα από το είδος των εργασιών (πιθανές νέες εργασίες, 

κατάργηση εργασιών, αντικατάσταση εργασιών με άλλες κλπ.) και από τις 

ποσότητες των εργασιών (επί πλέον ή επί έλαττον). με την προϋπόθεση ότι 

τηρείται ο επιβαλλόμενος Σχεδιασμός του Κ.τ.Ε. 

2. Ως Κ.Α.Τ. νοείται το προσφερθέν από τον Ανάδοχο συνολικό τίμημα, σε 

τρέχουσες τιμές ECU, για την κατασκευή του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου", 

αναγόμενο σε σταθερές τιμές ECU της 30/6/1994, βάσει των αναφερομένων 

στην Προσφορά του Αναδόχου μακροοικονομικών παραδοχών, το οποίο, 

λόγω καθυστέρησης ενάρξεως της Παραχώρησης από την δοθείσα 

ημερομηνία 30/6/1995 : 

i. επικαιροποιείται στην ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης (Τ) διά 

της αναγωγής, με χρήση της ισοτιμίας δραχμής / ECU του άρθρου 14.2 

της παρούσας, του δραχμικού ισοτίμου του σε σταθερές τιμές 30/6/1994 
                                                                                                                                                                                     
55 Για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 32.3.1 ν. 2445/96 
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στο χρονικό σημείο Τ, με χρήση ιστορικών στοιχείων Δ.Τ.Κ. Ελλάδος και 

μετατροπής σε ECU με την πραγματική ισοτιμία δραχμής ECU του 

χρονικού σημείου Τ, και 

ii. περαιτέρω υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές ECU, με χρήση των 

παραδοχών Δ.Τ.Κ. Ε.Ε. της Προσφοράς του Αναδόχου, λαμβανομένης 

υπόψη και της ανάλογης μετακίνησης του Χρονοδιαγράμματος Μελετών 

- Κατασκευών, λόγω της ανωτέρω καθυστέρησης. 

3. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο στο οποίο αναφέρεται η Προσφορά του Αναδόχου 

για το "Κ.Α.Τ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ 'ΤΙΜΗΜΑ ΜEΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΎΩΝ" (Κ.Α.Τ.) 

είναι η πραγματοποίηση του "Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου", σύμφωνα με το 

σχεδιασμό του Κ.τ.Ε.  χωρίς αναφορά σε είδη εργασιών, ποσότητες, 

δυσχέρειες.7% 

 

Ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζεται δυνατότητα αύξησης της χρηματοδοτικής 

συμβολής  του Κ.τ.Ε. – (POC) στο Κ.Α.Τ. 

 

"Παράλληλα Έργα" 

Για την τροπoπoίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το σκέλος 

της "ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ" (PWBC) θα ισχύουν όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν 1418/84 και όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 

και ισχύει μετά την έκδοση του Ν.2229/94. Οι εργασίες των "Παράλληλων Έργων" 

της Σύμβασης μπορούν να μειωθούν, χωρίς καμία αποζημίωση του Αναδόχου, κατά 

ποσοστό μέχρι το 25% του "Συνολικού Συμβατικού Ποσού" των "Παράλληλων 

Εργων". 

 

Αναθεώρηση57 

"ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ" 

Για το "Κατ' Αποκοπήν Τίμημα", το οποίο εκφράζεται σε "Τρέχουσες Τιμές" E.C.U., 

σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου και υπό την επιφύλαξη των περί 

παρατάσεων ρυθμίσεων της σύμβασης, ουδεμία αναθεώρηση θα πληρωθεί στον 

Ανάδοχο. 

 

                                                                                                                                                                                     
56 Άρθρο 34.1 ν. 2445/96 
57 Άρθρο 34.3 ν. 2445/96 
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Η ρύθμιση αυτή ισχύει τόσο για τις δαπάνες που πληρώνονται από τον Ανάδοχο, 

όσο και για τη Xρηματoδoτική Συμβολή του Κ.τ.Ε. (POC). 

"ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ" 

 

Για τα "ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ" θα ισχύει: 

1. Θα διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά τις τρίμηνες 

αναθεωρητικές περιόδους, 

2. Ως "χρόνος εκκίνησης", για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα 

υπολογίζεται το Β' Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994, (που αντιστοιχεί στο Χρονικό 

Ορίζοντα Αναφοράς της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994). 

3. Η αναθεώρηση των τιμών μονάδας της σύμβασης παραμένει σταθερή για τις 

εργασίες που εκτελούνται, ή έπρεπε να εκτελεστούν, μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και δεν εκτελέστηκαν με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι ίση με αυτή που 

αντιστοιχεί για χρόνο "εκκίνησης" το Β' Αναθεωρητικό Τρίμηνο 1994, (που 

αντιστοιχεί στο Χρονικό Ορίζοντα Αναφοράς της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994). 

 

Για τις τιμές μονάδας νέων εργασιών η αναθεώρηση θα υπολογίζεται σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (συντελεστές αναθεώρησης με βάση τις 

ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών). 

 
2.2.52 Ανεξάρτητος μηχανικός58 
 

Ο Ανάδοχος προσλαμβάνει με δαπάνες του και μετά από σύμφωνη γνώμη του 

Κ.τ.Ε., "Ανεξάρτητο Μηχανικό", ο οποίος έχει διεθνή αναγνώριση και είναι ευφήμως 

γνωστός ως εξειδεικευμένος σε έργα παρόμοια με το αντικείμενο της παρούσας. 

 

Η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Αναδόχου και Ανεξάρτητου Μηχανικού, 

δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Σύμβασης και των 

Προσαρτημάτων της και αποδέχεται να ασκήσει τις αρμοδιότητες και να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτούς. 

 

                                                           
58 Άρθρο 21 ν. 2445/96 
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Τυχόν αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή/και τροποποiηση ή 

συμπλήρωση της σύμβασής του με τον Ανάδοχο, θα γίνεται μετά από προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. 

 

Στον Ανεξάρτητο Μηχανικό ανατίθεται η Επίβλεψη της εκτέλεσης της Μελέτης - 

Κατασκευής του Έργου και ειδικότερα: 

1. Ο έλεγχος και έγκριση των μελετών του Κ.Α.Α. και των Π.Ε.  

2. Η επίβλεψη της κατασκευής του Κ.Α.Α. 

3. Ο ποιοτικός έλεγχος (quality control) των ερευνών - μελετών – κατασκευών 

του Κ.Α.Α. και των Π.Ε. και η διασφάλιση της ποιότητας (quality assurance). 

Ενδεικτικά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού συμφωνούνται ως 

ακολούθως: 

1. Ελέγχει το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου ΤΙ του Κ.Α.Α. ως προς την 

τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και τεκμηριώνει τυχόν αλλαγές ως 

προς το Χρονοδιάγραμμα Προσφοράς. 

2. Ελέγχει την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος Εισροών-Εκροών 

3. Ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες των κατασκευών του ΚΑΑ και των 

Παράλληλων έργων. 

4. Ελέγχει τα αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά την 

διάρκεια για την διαπίστωση συμπεριφοράς των έργων. 

5. Εγκρίνει το πρόγραμμα τυχόν δοκιμαστικών μετρήσεων. 

6. Οποιαδήποτε παράβαση ή καθυστέρηση ως προς στον έλεγχο Μελετών, 

ποιοτικό έλεγχο, επίβλεψη ή γενικά ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων 

του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή τυχόν διαφωνία του με τον Ανάδοχο ως προς 

την εκπλήρωση των καθηκόντων του, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την, 

σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, υποχρέωση έγκαιρης εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του ούτε απομειώνει τις ευθύνες του. Το αυτό ισχύει και στην 

περίπτωση μη υποβολής παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων από τον Κ.τ.Ε.  

7. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός επιβλέπει την εκτέλεση του Κ.Α.Α. με τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νόμου περί 

εκτελέσεως Δημοσίων Έργων. Καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκεί η 

αρμόδια Υπηρεσία του Κ.τ.Ε. Ενδεικτικά τα δικαιώματα αυτά του ανεξάρτητου 

Μηχανικού, έχουν ως ακολούθως: 
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i. Παρακολούθηση της προόδου των Εργασιών σύμφωνα με το 

Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης εργασιών για το ΚΑΑ καθώς και την 

παρακολούθηση του Έργου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επίβλεψης 

των Παραλλήλων Έργων. 

ii. Παρακολούθηση και έλεγχος των Μονίμων εργασιών, όσον αφορά την 

τήρηση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης και των 

Προσαρτημάτων της και κυρίως ως προς τους Περιβαλλοντικούς Όρους, 

τις προδιαγραφές το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και την 

εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων. 

iii. Παρακολούθηση και έλεγχος των διαδικασιών διασφάλισης της 

ποιότητας και τηρήσεως των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου 

κατασκευής σύμφωνα με τον κανονισμό ISO 9001 και τη συμμόρφωση 

του κατασκευαστή στις προδιαγραφές αυτές. 

iv. Έλεγχος και επισύναψη των πιστοποιητικών ελέγχου προ πάσης 

πιστοποίησης ή έκδοσης Β Π Ε. 

v. Παρακολούθηση και έλεγχος του σχεδιασμού ασφαλείας του Αναδόχου 

και της τηρήσεώς του. 

vi. Παρακολούθηση και έλεγχος του ότι η κατασκευή του ΚΑΑ και 

Παραλλήλων Έργων ανταποκρίνονται στις Προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις ποιοτικού Ελέγχου και εξασφάλιση του ο Ανάδοχος (ή/και η 

Κοινοπραξία κατασκευής) παρεμβαίνει για την λήψη διορθωτικών 

μέτρων σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υλικών ή εργασιών προς 

αυτά. 

vii. Έκδοση πιστοποιητικών τήρησης των τμηματικών προθεσμιών και 

πιστοποιητικών πληρωμής προς τον Κ.τ.Ε, Τράπεζες και Ανάδοχο. 

viii. Έκδοση όλων των βεβαιώσεων που προβλέπονται στην παρούσα για 

την Περίοδο ΤΙ, εξαιρουμένης της Δ.Π.Χ. της παραγράφου 32.3.1 (3) της 

παρούσας. 

 

Ειδικά για την έκδοση των υπολοίπων Δ.Π.Χ. του άρθρου 32 της παρούσας, 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κ.τ.Ε. 

 

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου για το Κ.Α.Α. και τα Π.Ε.  
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2.2.53 Δικαιώματα του Κ.τ.Ε. σχετικά με τον Έλεγχο - Έγκριση Μελετών, 
Ποιοτικό Έλεγχο και Διασφάλιση Ποιότητας. 
 

Ο Κ.τ.Ε δικαιούται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, από την παραλαβή κάθε 

εγκεκριμένης Μελέτης και του σχεδίου διασφάλισης ποιότητας και εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των εγκεκριμένων κατασκευαστικών 

σχεδίων και του προγράμματος ερευνών και δοκιμών, να γνωστοποιήσει Εγγράφως 

στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, με κοινοποίηση στον Ανάδοχο, τυχόν αιτιολογημένες 

παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις του σχετικά με τα ανωτέρω. 

 

Σε περίπτωση διόρθωσης μετά από παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις του Κ.τ.Ε., ο 

τελευταίος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ανεξάρτητο Μηχανικό τυχόν 

περαιτέρω αντιρρήσεις του, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Αν πρόκειται περί 

ανασύνταξης, ισχύουν οι προθεσμίες του προηγούμενου εδαφίου. 

 

Τις ίδιες παρατηρήσεις και αντιρρήσεις δικαιούται να διατυπώσει και ο Ανάδοχος, 

μέσα στις ίδιες προθεσμίες.  

 

Ειδικά για κάθε άλλο Εγκεκριμένο στοιχείο ο Κ.τ.Ε. ή/και ο Ανάδοχος υποβάλλουν 

παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία 7/30 ημερών. 

 

Επί των ανωτέρω παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 

αποφαίνεται τεκμηριωμένα και Εγγράφως εντός επτά ημερών από της λήψεώς τους. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, τα μέρη δικαιούνται να 

προσφύγουν στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών, εντός προθεσμίας επτά (7) 

ημερών από την παραλαβή της. 

 

Η υποβολή των ανωτέρω παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων ή η Προσφυγή στη 

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα και δεν 

παρεμπoδίζoυν την πρόοδο του χρονοδιαγράμματος Μελετών - Κατασκευών. 
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2.2.54 Άσκηση Εποπτείας εκ μέρους του Κ.τ.Ε. 
 

Αν ο Κ.τ.Ε. θεωρεί ότι ο Ανάδοχος κατασκευάζει ή εκτελεί ή προτίθεται να 

κατασκευάσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα του Έργου, κατά τρόπο που δεν 

ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην 

παρούσα και τα Προσαρτήματά της, τις ισχύουσες Προδιαγραφές, τα 

Κατασκευαστικά Σχέδια, τις Προδιαγραφές Ποιοτικού Ελέγχου ή προς οποιαδήποτε 

οδηγία ή εντολή που έχει προηγούμενα δοθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, 

ενημερώνει Εγγράφως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Ανάδοχο, εντός 

προθεσμίας επτά (7) ημερών αφότου λάβει γνώση των ανωτέρω. 

 

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της ανωτέρω 

ενημέρωσης, να αποφανθεί εγγράφως περί του αν αποδέχεται η απορρίπτει τις ως 

άνω αντιρρήσεις του Κ.τ.Ε. Σε περίπτωση αποδοχής ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 

οφείλει να δώσει τις σχετικές οδηγίες συμμόρφωσης προς τον Ανάδοχο. 

 

Οποιοδήποτε Μέρος δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του Ανεξάρτητου 

Μηχανικού, σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών της σύμβασης, εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την παραλαβή της. Τυχόν προσφυγή, δεν 

αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης του Έργου. 

 

Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταγγείλει την 

Σύμβαση του Αν. Μηχανικού και την αντικατάσταση του σε περίπτωση που 

παραβίασε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Σύμβαση ως προς τον 

έλεγχo των Μελετών, την Επίβλεψη και γενικά των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας του Κ.τ.Ε. με τον Ανάδοχο ως προς την συνδρομή λόγου 

καταγγελίας της Σύμβασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, η διαφωνία επιλύεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί Επίλυσης Διαφορών. 

 

Ρητά συμφωνείται ότι ο Κ.τ.Ε. διατηρεί κατά τα ανωτέρω, όλα τα δικαιώματα Ελέγχου 

και εποπτείας της παρούσας σύμβασης, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

του Ανεξάρτητου Μηχανικού. 
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Η συμμετοχή του Κ.τ.Ε. στην δαπάνη της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού και 

γενικά η αμοιβή του από τον Ανάδοχο θα εισπράττεται απευθείας από ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό που θα δημιουργηθεί ύστερα από κατάλληλες διευθετήσεις 

που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Κ.τ.Ε., του Αναδόχου και των Δανειστών του. 

 
2.2.55 Δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την περίοδο από την υπογραφή 
της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι τη νομοθετική της κύρωση59 
 

Κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την υπογραφή της παρούσας, μέχρι την 

κύρωσή της, επιτρέπεται στον Ανάδοχο να εκτελέσει τις Προκαταρκτικές εργασίες, 

όπως (συμπληρωματικές) έρευνες και μελέτες που έχει προσδιορίσει κατά 

αντικείμενο και κόστος με την Προσφορά του. 

Δραστηριότητες του ανάδοχου κατά την περίοδο από την κύρωση της 
σύμβασης παραχώρησης μέχρι την έναρξη της περιόδου παραχώρησης60 
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να εκτελέσει τις εργασίες που σχετίζονται με τις 
Προκαταρκτικές εργασίες, και συναρτώνται με την επιτάχυνση της εκτέλεσης του 

έργου. 

 
2.2.56 Μέθοδοι πληρωμής 
 

Δικαίωμα επιβολής Διοδίου 

1. Η Εταιρία δικαιούται να επιβάλει και να εισπράττει διόδια, καθώς και να 

καθορίζει το ύψος των διοδίων. 

2. Οι Χρήστες του Αυτοκινητοδρόμου υποχρεούνται στην καταβολή του 

προβλεπόμενου διοδίου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες κυκλοφορίας στον 

Αυτοκινητόδρομο. 

 

Η είσπραξη των διοδίων γίνεται από τους Χρήστες κατά την είσοδο τους στον 

Αυτοκινητόδρομο σε Σταθμούς διοδίων που είναι εγκατεστημένοι,  

o είτε επί του Αυτοκινητοδρόμου σε μετωπικούς σταθμούς 

εγκατεστημένους στα άκρα του, όπου η είσπραξη γίνεται αφού ο 

Χρήστης έχει εισέλθει στον Αυτοκινητόδρομο, 

                                                           
59 Άρθρο 22 ν. 2445/96 
60 Άρθρο 23 ν. 2445/96 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

88

o είτε στους κλάδους εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο, σε Ανισόπεδους 

Κόμβους που συνδέουν τον Αυτοκινητόδρομο με εγκάρσιους δρόμους, 

οπότε η είσπραξη γίνεται πριν ο Χρήστης εισέλθει στον 

Αυτοκινητόδρομο. 

 

Ο σχεδιασμός και η διάταξη των σταθμών διοδίων στην Αττική Οδό έγινε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των οδηγών, αφού καθώς 

εισέρχεται κανείς στον αυτοκινητόδρομο δεν συναντά ξανά πουθενά διόδια. 

 

Συνολικά στην Αττική Οδό υπάρχουν 38 σταθμοί διοδίων που αποτελούνται από 

180 λωρίδες. Οι 35 από αυτούς βρίσκονται στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (δηλαδή 

στις προσβάσεις εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο), ενώ οι 3 σταθμοί διοδίων είναι 

μετωπικοί (δηλαδή μέσα στον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο), στις τρεις ακραίες εισόδους 

του Έργου (Ελευσίνα, Σπάτα, Παπάγου). Πέρα από τη διάταξη των σταθμών 

διοδίων στην Αττική Οδό, η απρόσκοπτη κίνηση των οδηγών εξασφαλίζεται και 

μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός πρωτοποριακού, για τα ελληνικά 

δεδομένα, ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης, του ITTMS (Integrated Toll & 
Traffic Management System), το οποίο επιτρέπει τη χρήση προϊόντων, όπως οι 

έξυπνες κάρτες (smart cards) και τα ηλεκτρονικά διόδια (ETC, Electronic Toll 

Collection), μέσω των οποίων οι οδηγοί απολαμβάνουν προτερήματα όπως 

ταχύτερους χρόνους διέλευσης από τα διόδια, εκπτώσεις, κλπ. Το σύστημα αυτό 

ξεκίνησε να λειτουργεί στην Αττική Οδό από τον Μάιο του 2002, διευρύνοντας έτσι 

τις μεθόδους πληρωμής, στις εξής:  

 

Μετρητά 
Η μέθοδος πληρωμής με μετρητά ισχύει από την έναρξη λειτουργίας του 

αυτοκινητόδρομου. Με την εφαρμογή λειτουργίας του ITTMS, αυτή η μέθοδος 

πληρωμής προβλέπεται να εξυπηρετεί κυρίως τους περιστασιακούς χρήστες. 

 

Smart Pass (Έξυπνη Κάρτα): 

Είναι ο νέος "έξυπνος" τρόπος διέλευσης των διοδίων με κάρτα. Με την 

"έξυπνη" αυτή κάρτα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου και κόπου. Με 

την κάρτα SMART PASS, τύπου τηλεκάρτας, κάθε φορά που ο οδηγός διέρχεται 

από τα διόδια αφαιρείται ηλεκτρονικά από την κάρτα του το αντίστοιχο χρηματικό 
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ποσό, ανάλογα με την κατηγορία οχήματος που οδηγεί. Όταν η αξία της κάρτας 

μηδενιστεί, αυτή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Η έξυπνη αυτή κάρτα 

σχεδιάστηκε ειδικά για τους οδηγούς που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιούν τον 

αυτοκινητόδρομο σε καθημερινή βάση. Τα πλεονεκτήματα, δε, είναι: 

o δεν χρειάζεται να υπάρχουν ψιλά στο αυτοκίνητο 

o δεν αποσπάται η προσοχή από την οδήγηση ψάχνοντας για το αντίτιμο των 

διοδίων. 

o εξοικονόμηση χρόνου γιατί δεν ο οδηγός δεν καθυστερεί περιμένοντας τα 

ρέστα 

o αποφεύγονται οι ουρές που δημιουργούνται στα διόδια 

 

Ε-Pass (Ηλεκτρονική Διέλευση). 

Είναι το σύστημα ηλεκτρονικής διέλευσης διοδίων με πομποδέκτη που επιτρέπει 

στον οδηγό να περνά τα διόδια γρήγορα, χωρίς να σταματήσει. Το σύστημα e-PASS, 

λειτουργεί μέσω ενός μικρού πομποδέκτη, ο οποίος τοποθετείται εσωτερικά στο 

παρμπρίζ του οχήματος. Η συσκευή αυτή αναγνωρίζεται από τις κεραίες που είναι 

εγκατεστημένες στις ειδικές λωρίδες τηλεδιοδίου, ενώ περνώντας καταγράφονται όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία για την αυτόματη χρέωση του οχήματός. 

 

Το σύστημα e-PASS λειτουργεί αποκλειστικά σε μικρά οχήματα Ι.Χ. και ελαφρά 

εμπορικά οχήματα με ύψος μικρότερο από 2,70 μ. Τα πλεονεκτήματα, δε, είναι: 

o Εξοικονόμηση χρημάτων. 

o Οι κάτοχοι του e-PASS απολαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις. 

o Εξοικονόμηση χρόνου. Με το e-PASS ο οδηγός διέρχεται ακόμη πιο γρήγορα, 

καθώς δεν σταματά στα διόδια και δεν περιμένει στην ουρά. 

o Ο οδηγός επιλέγει τον τρόπο εξόφλησης που επιθυμεί. Διαλέγοντας ένα από 

τα προσφερόμενα πακέτα συνδρομής, το e-PASS παρέχει ακόμη 

περισσότερη ευελιξία και ελευθερία. 

o Ανεξαρτησία στις κινήσεις. Δεν χρειάζονται μετρητά ή κάρτες. 

o Αποστολή αναλυτικού λογαριασμού. Ο συνδρομητής του e-PASS 

παραλαμβάνει σε μηνιαία βάση αναλυτικό λογαριασμό με τη συνολική του 

χρέωση, καθώς και λεπτομερή λίστα των διελεύσεων που πραγματοποίησε 
(ημερομηνία, ώρα, σταθμός). Επιπλέον, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει 

τη λίστα με τις διελεύσεις που πραγματοποίησε κατά τους τέσσερις 
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τελευταίους μήνες μέσω αίτησης στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών της 

Αττικής Οδού. 

 
2.2.57 Λόγοι επιβολής διοδίων στην Αττική Οδό 
 

Η υλοποίηση μεγάλων οδικών έργων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης ή της 

συγχρηματοδότησης είναι μία πρακτική αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό, η οποία 

αρχίζει να κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας. Με τη μέθοδο αυτή, το κράτος αναθέτει 

την υλοποίηση ενός μεγάλου και συχνά πολυδάπανου τεχνικού έργου σε ιδιωτικό 

φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει το σύνολο ή μέρος των απαιτούμενων για την 

πραγματοποίησή του κεφαλαίων. Σε αντιστάθμισμα της επένδυσης αυτής, το 

Δημόσιο παραχωρεί στον φορέα αυτό το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου για ένα 

χρονικό διάστημα, με το πέρας του οποίου το έργο και συνεπώς η εκμετάλλευσή του 

περιέρχεται εξ ολοκλήρου στο κράτος. 

 
Η αποπληρωμή των κεφαλαίων που επενδύει ο ιδιωτικός φορέας για την 

υλοποίηση του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου γίνεται κυρίως μέσω των διοδίων 
τελών που καταβάλουν οι ίδιοι οι χρήστες του. Έτσι, το κόστος κατασκευής, 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ούτε το σύνολο των φορολογούμενων πολιτών, με αποτέλεσμα 

την απελευθέρωση σημαντικών κρατικών πόρων για την κάλυψη άλλων αναγκών, 

κοινωνικής ή τεχνικής υποδομής, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών 

και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 
Ενιαίο διόδιο στην Αττική Οδό-Λόγοι επιβολής 

Ως ενιαίο διόδιο ορίζεται το διόδιο εκείνο που παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως της 

διανυόμενης απόστασης. Επί παραδείγματι, στην Αττική Οδό, ένα Ι.Χ αυτοκίνητο 

που θα διανύσει την απόσταση από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο 

της Παιανίας, μήκους 19 χλμ., θα καταβάλει το ίδιο διόδιο με το Ι.Χ που θα κινηθεί 

από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Άνω Λιοσίων, μια απόσταση δηλαδή 9 χλμ. 

 

Κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι η τακτική του ενιαίου διοδίου (flat toll 
rate) είναι λανθασμένη και θα ήταν πιο δίκαιη η εφαρμογή ενός διοδίου που 

προσαρμόζεται ανάλογα με την απόσταση (distance-based). 
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Η αλήθεια είναι πως και οι δύο τρόποι πληρωμής διοδίου έχουν επιχειρήματα που 

τους αιτιολογούν, πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Για το λόγο αυτό η 

επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες στις 

οποίες εντάσσεται κάθε αυτοκινητόδρομος. 

 

Η κεντρική λογική στην οποία στηρίζεται η λειτουργία ενός αυτοκινητόδρομου με 

διόδια, όταν γύρω του υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές χωρίς διόδια, είναι ότι ο 

χρήστης επιλέγει να ακολουθήσει τη διαδρομή με διόδια επειδή τον συμφέρει. 

 

Υπολογίζει δηλαδή πόσο κοστίζει μια διαδρομή μέσω διοδίων και πόσο μια 

εναλλακτική διαδρομή αξιολογώντας μεγέθη όπως: κόστος βενζίνης, κόστος 

λιπαντικών, φθορά οχήματος, αξία χρόνου, ποιότητα ζωής, κλπ. 

 

Ένας αυτοκινητόδρομος με ενιαίο διόδιο αποτρέπει την κίνηση σε χρήστες που 

επιθυμούν να διανύσουν μικρές αποστάσεις (πράγμα που δεν συμφέρει οικονομικά) 

και προτρέπει την κίνηση χρηστών που θέλουν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις 

(πράγμα που συμφέρει οικονομικά). Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται οι 

συνωστισμοί στις εισόδους και εξόδους του αυτοκινητόδρομου και οι αντίστοιχες 

αρνητικές συνέπειες στους κατοίκους των περιοχών και φυσικά στους χρήστες. Ένας 

αυτοκινητόδρομος με διόδιο ανάλογο της διανυόμενης απόστασης (distance-based) 

διευκολύνει τις επιλογές μικρών αποστάσεων με τις όποιες επιπτώσεις, είναι όμως 

οικονομικά πιο δίκαιος αφού οι διαδρομές που θα επιλέξει να διανύσει κάποιος θα 

είναι οικονομικά συμφέρουσες. 

 

Η εφαρμογή ενός distance-based διοδίου απαιτεί έλεγχο τόσο κατά την είσοδο του 

οχήματος στον αυτοκινητόδρομο όσο και κατά την έξοδο. Στην Αττική Οδό οι 

διατιθέμενοι χώροι στις εξόδους δεν επαρκούν για την εγκατάσταση θαλάμων 

ελέγχου, κι έτσι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι δυνατή μόνον στους 

χρήστες που χρησιμοποιούν το e-PASS (σύστημα τηλεδιοδίου). Επιπλέον η 

εφαρμογή του θα αύξανε την συγκέντρωση οχημάτων σε κομβικά σημεία του 

αυτοκινητόδρομου με ενδεχόμενες συνέπειες όπως η πρόκληση ατυχημάτων, οι 

ουρές στα διόδια, η μείωση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων κ.ο.κ. που θα 
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οδηγούσαν στην γενικότερη υποβάθμιση των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που 

προσφέρει η Αττική οδός. 

 
2.2.58 Πού αποδίδονται τα έσοδα από τα διόδια 
 

Τα έσοδα που προέρχονται από τα διόδια τέλη της Αττικής Οδού χρησιμοποιούνται 

για: 

o την αποπληρωμή του κόστους της επένδυσης του αυτοκινητόδρομου (850 εκ. 

Ευρώ προερχόμενα από Ίδια και Δανειακά Κεφάλαια) 

o την κάλυψη του συνόλου των δαπανών λειτουργίας-συντήρησης του 

αυτοκινητόδρομου 

o την απόδοση εσόδων στο δημόσιο μέσω του ΦΠΑ και της φορολογίας 

εσόδων του Αναδόχου. 

 

Η ποσοστιαία κατανομή του κόστους που πληρώνει ο χρήστης σε κάθε είσοδο του 

στον αυτοκινητόδρομο διαμορφώνεται ως ακολούθως : 

o Φόροι προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ & Φορολογία Εισοδήματος) 32% 

o Αποπληρωμή Δανείων και Ιδίων Κεφαλαίων 40% 

o Δαπάνες Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοκινητόδρομου 25% 

o Επενδύσεις για Ανανέωση και Επέκταση των Υποδομών (εξοπλισμοί και 

κατασκευές του έργου) 3% 

 

 

2.3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ61 
 
2.3.1 Τα χαρακτηριστικά του έργου 
 

Το έργο της ζεύξης του Ρίου Αντίρριου αποτελείται από μία καλωδιωτή γέφυρα με 

συνολικό μήκος 2920 μέτρα που ενώνει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. 

Αποτελώντας ένα ουσιαστικό τμήμα του άξονα Καλαμάτα-Ηγουμενίτσα, 

διασταυρώνεται με την εθνική οδό Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων 

(ΠΑΘΕ). 

                                                           
61 Ιστοσελίδες του ΥΠΕΧΩΔΕ (minenv.gr) και της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (gefyra.gr) 
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Η ζεύξη του Ρίου Αντίρριου έχει σημασία εθνικού χαρακτήρα. Ο συγκοινωνιακός 

φόρτος αναμενόταν να ανέλθει σε 7000 οχήματα ημερησίως, από 5000 οχήματα που 

μετέφεραν τα πλοιάρια, ενώ τώρα σε περιόδους αιχμής η κίνηση μπορεί να φτάνει 

και σε 20000 οχήματα ημερησίως62. Η άμεση ωφέλεια για τα οχήματα που 

χρησιμοποιούν τη ζεύξη είναι η εξοικονόμηση χρόνου (από 45΄ η διάρκεια διέλευσης 

περιορίζεται σε 5΄), ενώ βέβαια εξαλείφονται τα προβλήματα που προκαλούσαν οι 

καιρικές συνθήκες στην πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντίρριου. 

 

Από τεχνικής άποψης το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Η κατασκευή μιας γέφυρας 

μεγάλου μήκους σε μία σεισμογενή περιοχή και μάλιστα μέσα στη θάλασσα απαιτεί  

την εφαρμογή ιδιαίτερων τεχνικών λύσεων. Χαρακτηριστικά, οι πυλώνες στήριξης 

της γέφυρας στο βυθό της θάλασσας φθάνουν σε βάθος 159 μέτρων. Οι 

ιδιαιτερότητες του έργου αποτέλεσαν έναν από τους λόγους της επιλογής της λύσης 

της Σύμβασης Παραχώρησης. 

 
2.3.2 Οικονομικά Στοιχεία 
 

Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου φτάνει στα 802,7 εκατομμύρια €, ποσό 

που καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ με 68,6 εκατ. (8,5%), 

επιχορήγηση του Δημοσίου 385,1 εκατ. € (48%) και δάνειο από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 349 εκατ. € (43,5%). Το δάνειο συνάπτεται 

από την εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ με εγγύηση του Δημοσίου63. Ομάδα 29 τραπεζών από 

όλο τον κόσμο συνεγγυήθηκαν το 25ετούς διάρκειας δάνειο. Η δανειοδότηση από 

την  ΕΤΕπ συμφωνήθηκε στα πλαίσια της ένταξης του έργου στα Διευρωπαϊκά 

Δίκτυα (ΔΕΔ-TENs). 

 

Οι χρηματικές ροές κατά τη διάρκεια της επταετούς κατασκευαστικής περιόδου 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 
Έξοδα Εκατ. Ευρώ Πόροι Εκατ. Ευρώ 
Κόστος 664,10 Ίδια κεφάλαια 68,6 

                                                           
62 http://www.greece.gr/BUSINESS/Infrastructure/TheRioAntirriobridge.stm 
63 Αυτά προκύπτουν από συνδυασμό πληροφοριών που προέρχονται από το Άρθρο 4 της Σύμβασης 
Παραχώρησης και των στοιχείων της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 
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κατασκευής  
Έλεγχος Μελέτης 

& Επίβλεψη 
16,00 Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων 
385,10 

 
Λειτουργικά έξοδα 50,20   
Χρηματοοικονομικά 

έξοδα 
72,40 Δάνειο ΕΤΕπ 349,00 

 
Σύνολο εξόδων 802,70 Σύνολο πόρων 802,70 

 

Αν και οι συμβάσεις συνήφθηκαν πριν από την καθιέρωση του ευρώ, προβλέπουν 

την καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων των χρηματοδοτών σε ευρώ. Ως 

επακόλουθο τούτου, ο Παραχωρησιούχος διαπραγματεύθηκε και συμφώνησε την 

αποτίμηση των σημαντικότερων δαπανών του και του κατ’ αποκοπήν τιμήματος των 

εργασιών του σε ευρώ. 

 

2.3.3 Ανάδοχος και Κατασκευαστής 
 

Το ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε στις 3-1-1996 με την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ 

τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997. Η ανάδοχος 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ αποτελεί επιχειρηματικό σχήμα που συστάθηκε με σκοπό την ανάληψη 

του έργου της ζεύξης του Ρίου Αντίρριου. Σ’ αυτό το σχήμα συμμετέχουν οι εταιρείες 

VINCI (Γαλλία), Ελληνική Τεχνοδομική-ΤΕΒ ΑΕ, J&P Άβαξ, Αθηνά ΑΕΤΒ&ΑΕ, 

Προοδευτική ΑΤΕ και η Παντεχνική ΑΕ. Τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχουν στην 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ έχουν ως εξής: 

1. VINCI        53,00% 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ Α.Ε.  15,48% 

3. J & P – ΑΒΑΞ Α.Ε.      11,20% 

4. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Α.Ε.       7,74% 

5. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.       7,74% 

6. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.        4,84% 

 

 

Την κατασκευή του έργου ανάλαβε η Κοινοπραξία ΓΕΦΥΡΑ, η οποία αποτελείται 

από τις ίδιες, ουσιαστικά εταιρείες που συναποτελούν το σχήμα της αναδόχου 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. Στην κοινοπραξία αυτή συμμετέχουν οι: 

1. VINCI Construction Grands Projets   53,00% 

2. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.      15,48% 
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3. J & P – ΑΒΑΞ Α.Ε.      11,20% 

4. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Α.Ε.       7,74% 

5. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.       7,74% 

6. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.        4,84% 

 

2.3.4 Χαρακτηριστικά των συμβατικών σχέσεων - Φάσεις του έργου - Ρόλοι 
Εμπλεκομένων 
 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Αυτή ξεκινάει από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης (24/12/1997) και λήγει με την 

έγκριση της οριστικής μελέτης. 

Ευθύνες που αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι 

 

1. ΔΗΜΟΣΙΟ 

• Παραχωρεί δικαιώματα πρόσβασης στους χώρους (Κατοχή, Δικαίωμα 

Πρόσβασης) 

• Απαλλοτριώνει χώρους που είναι απαραίτητοι και τους παραχωρεί για 

όσο χρόνο χρειαστεί – Διατήρηση Κυριότητας 

• Προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση πρόσθετων χώρων για 

λογαριασμό του αναδόχου, όπου κρίνεται απαραίτητο 

• Εγγυάται για αρωγή για έγκαιρη έκδοση αδειών για Ανάδοχο, 

Κατασκευαστή, Υπεργολάβους 

 

2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

• Προβαίνει σε Έρευνες, Δοκιμές, Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης, 

Προπαρασκευαστικές Εργασίες 

• Επιστρέφει στο Δημόσιο τους χώρους μετά το πέρας της χρήσης τους 

(ολοκλήρωση προπαρασκευαστικών εργασιών)  

• Αναλαμβάνει το κόστος της απαλλοτρίωσης πρόσθετων χώρων 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

• Ασκεί δικαιώματα επί των χώρων με τελική ευθύνη του Αναδόχου 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

96

Σε όλη την προηγούμενη φάση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες, ενώ για 

την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών μπορεί να προβαίνει σε σύναψη 

συμβάσεων με υπεργολάβους (όπως π.χ. με Γραφείο Μελετών για την εκπόνηση της 

Οριστικής Μελέτης). 

 

Ο ρόλος του Δημοσίου σε αυτή τη φάση έγκειται στην παρακολούθηση όλων των 

διαδικασιών, λαμβάνοντας γνώση των πεπραγμένων κάθε σταδίου και διατηρώντας 

το δικαίωμα να προβαίνει σε παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις. Πρέπει να 

παρατηρήσουμε εδώ ότι με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο έχει ένα σοβαρό έργο να 

φέρει εις πέρας, αφού για να επιτύχει στο ρόλο της παρακολούθησης των 

τεκταινομένων θα πρέπει να απασχολεί, παράλληλα με τον Ανάδοχο, σημαντικούς 

πόρους. 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Η διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης ανέρχεται σε 7 έτη και συμπεριλαμβάνεται 

στην περίοδο παραχώρησης. Διευκρίνιση: Στα 7 έτη συμπεριλαμβάνονται οι φάσεις 

της Προπαρασκευαστικής Περιόδου και αυτή της Κατασκευαστικής. 

 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

• Αναλαμβάνει τις Προσωρινές Εργασίες, Εκτελεί τις Μόνιμες (κύριες) 

Εργασίες 

• Αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τη 

δραστηριότητά του 

• Προσλαμβάνει Διεθνή Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου 

• Αναλαμβάνει τους τυχόν κινδύνους, που θα ανακύψουν είτε από 

απρόβλεπτα γεγονότα είτε από αμέλειά του. Καθίσταται υπεύθυνος για 

2 χρόνια μετά το πέρας των εργασιών του. 

• Παρέχει εγγύηση 6 ετών για δομική ακεραιότητα, ελλατώματα, 

επισκευές. 

• Συντάσσει Εγχειρίδιο Συντήρησης. 

 

2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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• Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της προθεσμίας του συνολικού 

προγράμματος εργασιών. 

• Μέγιστο ποσό προστίμου: 12.000.000,00 €, που ισοδυναμούν με 2 έτη 

καθυστέρησης 

• Προσλαμβάνει Επιβλέποντα Μηχανικό και εξασφαλίζει ότι ο 

Κατασκευαστής θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του 

Επιβλέποντος. 

• Εκδίδει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Έργου. 

 

3. ΔΗΜΟΣΙΟ 

• Λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που έχουν σχέση με την 

Κατασκευή και Επίβλεψη. 

• Συμμετέχει και έχει λόγο σε κάθε στάδιο των διαδικασιών. 

• Διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εκτέλεση υπερσυμβατικών 

Εργασιών < 5% αξίας του έργου  

 

Προβλέπεται Ποινική Ρήτρα: 12.000€/ημέρα για το πρώτο 1,5 χρόνο καθυστέρησης 

και 24.000€/ημέρα μετά το 1,5 χρόνο. 

 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός εκδίδει Βεβαιώσεις Ελέγχου Κατασκευής και παραδίδει στο 

Δημόσιο το Εγχειρίδιο Συντήρησης που έχει συντάξει ο Κατασκευαστής.   

 
2.3.5 Ανάληψη Γενικότερων Εξωγενών Κινδύνων - Ρίσκου 
 

Η Σύμβαση προβλέπει ότι ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που 

μπορεί να προέλθουν από φυσικούς παράγοντες όπως κλιματολογικούς, 

υδρολογικούς, γεωφυσικούς και άλλους. Για όσα δεδομένα έχουν σχέση με  

γεωφυσικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος είτε τα γνωρίζει 

από τα στοιχεία που έχει λάβει από το ελληνικό Κράτος (π.χ. χάρτες), είτε ότι μπορεί 

να προβεί στις κατάλληλες έρευνες και μελέτες για να εξασφαλιστεί. 
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Επίσης θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των γενικότερων τεχνικών, οικονομικών και 

άλλων απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν ή μπορεί να ανακύψουν στο 

μέλλον. 

 

Η λογική αυτών των προβλέψεων δεν αφήνει περιθώρια στον Ανάδοχο να 

αποποιηθεί την ανάληψη της ευθύνης του για γεγονότα που δεν προκαλούνται από 

το Ελληνικό Δημόσιο ή για γεγονότα που δεν μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά 

(όπως π.χ. η ανακάλυψη εγκαταλελειμμένων εκρηκτικών στο υπέδαφος). 

 

Στην περίπτωση εμπλοκών με δίκτυα κοινής ωφέλειας, ο Ανάδοχος μπορεί να 

προβεί σε μετατροπές σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το Δημόσιο 

καλύπτει το κόστος των μετατροπών και εγγυάται την ταχεία παροχή των αναγκαίων 

αδειών. 

 
2.3.6 Περίοδος Λειτουργίας και Λήξη Παραχώρησης 
 

Κατά την περίοδο λειτουργίας της ζεύξης του Ρίο-Αντίρριο, τη διαχείριση και 

εκμετάλλευση αναλαμβάνει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα εκμεταλλεύεται και θα 

συντηρεί το έργο κατά τη διάρκεια των 35 ετών που προβλέπεται από την 

Παραχώρηση. Τμήματα αυτών των εργασιών που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος είναι 

δυνατό να ανατίθενται από αυτόν σε υπεργολάβους. Τη ευθύνη, σε αυτή την 

περίπτωση, διατηρεί ο Ανάδοχος έναντι του Δημοσίου.  

Σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι εάν οι αρχικοί μέτοχοι επιτύχουν απόδοση επί του 

αρχικού κεφαλαίου υψηλότερη από 11,5%, ενώ ταυτόχρονα έχουν αποπληρωθεί τα 

δάνεια, τότε ο Ανάδοχος παραδίδει το έργο πριν τη λήξη της περιόδου 

παραχώρησης των 35 ετών. 

 

Με τη ρύθμιση αυτή το Δημόσιο εξασφαλίζει ότι η αμοιβή των αρχικών μετόχων του  

επιχειρηματικού σχήματος του Αναδόχου, με τη μορφή της απόδοσης κεφαλαίου, 

δεν  θα ξεπεράσει κάποια οροφή. 

 

Ο Ανάδοχος για να λειτουργήσει το έργο θα πρέπει να έχει συντάξει Εγχειρίδιο 

Λειτουργίας. Με αυτό το εγχειρίδιο τίθενται οι προδιαγραφές λειτουργίας του έργου, 

ενώ η παράδοση αντιγράφου του στο Δημόσιο εξασφαλίζει ότι το ελληνικού κράτος 
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θα έχει στη διάθεσή του την τεχνογνωσία που απαιτείται για την αποτελεσματική 

διαχείριση της λειτουργίας του έργου. 

 

Η κατανομή των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων μεταξύ των εμπλεκομένων, 

κατά τη λειτουργία και κατά την παράδοση του έργου στο ελληνικό Δημόσιο στη λήξη 

της περιόδου παραχώρησης, απεικονίζεται παρακάτω: 

 

1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

• Εκδίδει Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

• Υποχρεούται να βρίσκεται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων 

αντιμετώπισης επειγόντων καταστάσεων, έστω και σε βάρος των 

εσόδων του. 

• Υποχρεούται να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του έργου και 

την ταχεία – απρόσκοπτη είσπραξη των Διοδίων. Ο Ανάδοχος δεν 

μπορεί να επικαλεστεί υστέρηση εσόδων, τουλάχιστον τέτοιας 

φύσης που να νομιμοποιεί την αίτηση οικονομικής συνδρομής του 

Δημοσίου για την κάλυψη του συμβατικού στόχου για την απόδοση 

της επένδυσης. 

• Καταθέτει εγγυητική επιστολή 5.000.000,00€ για την καλή 

Λειτουργία και Συντήρηση. 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΟ 

• Λαμβάνει σε απευθείας σύνδεση τα στατιστικά δεδομένα των 

διελεύσεων. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

• Καταθέτει εγγυητική επιστολή 1.000.000,00€ για τη διετία μετά την 

παράδοση του έργου στο Δημόσιο. 

• Υποχρεούται στις συμβάσεις υπεργολαβίας που συνάπτει να 

συμπεριλαμβάνει όρους εξασφάλισης ότι, εάν ο Ανάδοχος 
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καταγγείλει τη σύμβαση, η συνεργασία Δημοσίου και υπεργολάβων 

θα παραμείνει ως έχει, εφόσον το επιθυμεί το Δημόσιο. 

• Εκπαιδεύει προσωπικό για λογαριασμό του Δημοσίου κατά τη 

τελευταία διετία πριν τη λήξη παραχώρησης. 

• Παραδίδει το έργο μαζί με τον εξοπλισμό 

• Εγγυάται για διετία μετά την παράδοση τα δομικά στοιχεία του 

έργου 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΟ 

• Εξασφαλίζει τη Συνέχεια του έργου με τις προβλέψεις της 

Σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Λειτουργία 

και την Παράδοση. 

 
 
2.3.7 Ρυθμίσεις για Είσπραξη Διοδίων - Τελών 
 

Ο Ανάδοχος κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου εισπράττει διόδια από τα 

διερχόμενα οχήματα, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα έσοδα για την κάλυψη του 

κόστους επένδυσης και λειτουργίας. 

 

Η Σύμβαση προβλέπει μια σειρά από περιορισμούς και δικαιώματα για το Δημόσιο 

και τον Ανάδοχο του έργου 

 
1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

• Απολαμβάνει το αποκλειστικό δικαίωμα είσπραξης διοδίων για την 

Περίοδο Λειτουργίας 

• Καθορίζονται όρια για το ύψος των Διοδίων, μέσα στα οποία ο 

Ανάδοχος μπορεί να αναπτύσσει τιμολογιακή πολιτική. 

• Τα όρια για το ύψος των Διοδίων αναπροσαρμόζονται με βάση 

μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό. 

• Δικαιούται να αρνηθεί τη διέλευση οχημάτων βαρέως τύπου. 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΟ 
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• Εγγυάται την ασφάλεια του δικαιώματος της αποκλειστικής 

είσπραξης διοδίων από τον Ανάδοχο για την Περίοδο Λειτουργίας, 

απέχοντας από ή προβαίνοντας στις απαραίτητες νομοθετικές 

ενέργειες. Το κράτος από την πλευρά του υποχρεούται για αρκετές 

δεκαετίες να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στην άσκηση της 

δράσης του σε θέματα δημοσίων έργων και πολιτικών σχετικών με 

τις μεταφορές. 

• Εγγυάται τα αστυνομικά μέτρα για τη συμμόρφωση των χρηστών με 

το σύστημα είσπραξης Διοδίων. 

• Εξασφαλίζει τιμολογιακή πολιτική που θα είναι προβλέψιμη, ενώ 

παράλληλα θέτει υπό έλεγχο τον μονοπωλιακό χαρακτήρα των 

εσόδων του Αναδόχου. 

• Εξασφαλίζει την ατελή διέλευση οχημάτων των Σωμάτων 

Ασφαλείας και ασθενοφόρων. 

• Εγγυάται για τους κινδύνους για το έργο που προέρχονται από τη 

διέλευση στρατιωτικών οχημάτων σε περιόδους εθνικού κινδύνου.  

 
2.3.8 Ασφάλιση 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι ο ίδιος, ο 

Κατασκευαστής, όπως και οι λοιποί εμπλεκόμενοι (υπεργολάβοι, κλπ), θα συνάψουν 

ασφαλιστήρια συμβόλαια για την κάλυψη από οποιουσδήποτε κινδύνους αφορούν  

τον καθένα. Ειδικότερα ο Ανάδοχος ασφαλίζεται για κάθε κίνδυνο, υπό τον όρο ότι  

υπάρχει διαθέσιμη ασφαλιστική κάλυψη στη διεθνή αγορά, εκτός των ακραίων 

περιπτώσεων (πόλεμος, κλπ). 

 

Το Δημόσιο μπορεί, εφ’ όσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του, να ασφαλίσει κινδύνους στο όνομα του Αναδόχου, δεσμεύοντάς τον ως 

αποκλειστικό οφειλέτη των ασφαλιστικών χρεώσεων. Επίσης το Δημόσιο 

εξασφαλίζει ότι στα συναπτόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα γίνεται ρητή αναφορά 

στην παραίτηση των ασφαλιστών από δικαιώματα μετακύλισης υποχρεώσεων 

αποζημίωσης στο Δημόσιο. 
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2.3.9 Ειδικές Ρυθμίσεις 
 

Στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης Δημοσίου και 

Αναδόχου, το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση 

o Να μην προβεί σε κατασκευή εναλλακτικής ζεύξης, 80 χλμ ανατολικά και 60 

χλμ δυτικά του παρόντος έργου 

o Να μην επιδοτήσει ανταγωνιστικές πορθμειακές γραμμές 

o Να αναπτύξει οδικά έργα που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση των οχημάτων 

στο έργο (συνδέσεις), ενώ «δηλώνει την πρόθεσή του»64  να αναπτύξει το 

οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή (Παράκαμψη Πατρών, Παράκαμψη 

Ναυπάκτου, κλπ). 

 

Η τελευταία δέσμευση επιτρέπει στον Ανάδοχο να επικαλεστεί, με την κατάλληλη 

τεκμηρίωση, υστέρηση εσόδων λόγω καθυστέρησης ανάπτυξης του οδικού δικτύου 

και να διεκδικήσει αποζημίωση από το Δημόσιο. 

 

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο επιχειρηματικό σχήμα του Αναδόχου περιορίζονται 

για μια δεκαετία ως προς το δικαίωμά τους να μεταβιβάσουν ελεύθερα όλες τις 

μετοχές που κατέχουν. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή η αποχώρηση ενός 

μετόχου, χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση και να έχει ζητηθεί συμφωνία με το 

Δημόσιο. Επίσης οι μέτοχοι μπορούν να εισάγουν το επιχειρηματικό σχήμα στο 

Χρηματιστήριο για να αντλήσουν κεφάλαια, με τον όρο της ενημέρωσης του 

Δημοσίου, το οποίο μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις επικαλούμενο εύλογη αιτία. 

 
2.3.10 Καταγγελία Σύμβασης 
 

Η καταγγελία της Σύμβασης μπορεί να γίνει για λόγους μη συμμόρφωσης των 

συμβαλλομένων στις υποχρεώσεις τους και ειδικότερα με υποχρεώσεις που έχουν 

να κάνουν με ουσιώδεις προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση και τη 

λειτουργία του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ μερικές περιπτώσεις που 

αποτελούν λόγους καταγγελίας της Σύμβασης: 

                                                           
64 Άρθρο 20 §4 της Σύμβασης 
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o Σε βάρος του Αναδόχου: Κήρυξή του σε πτώχευση, αδυναμία εξεύρεσης 

χρηματοδότησης, λειτουργία της γέφυρας με τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο 

τους χρήστες, πλημμελής συντήρηση του έργου, κλπ. 

o Σε βάρος του Δημοσίου: Έκδοση εκ μέρους της Πολιτείας κανονιστικών 

ρυθμίσεων που αντιβαίνουν προς τα συμφωνηθέντα με τον Ανάδοχο του 

έργου, μη καταβολή χρηματοδοτικής συμβολής από το Δημόσιο, μη 

αποπεράτωση οδικών συνδέσεων  

 

Σε περίπτωση που η καταγγελία της Σύμβασης οδηγήσει σε λύση αυτής, το δε 

Δημόσιο θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου (θα τον 

υποκαταστήσει) και θα αξιώσει αποζημίωση, ο δε Ανάδοχος, εάν η λύση της 

σύμβασης γίνει υπέρ του θα αξιώσει αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με τα μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη, όπως αυτά συμφωνήθηκαν. 

 

Γενικά σε κάθε περίπτωση λύσης της Σύμβασης προβλέπεται ότι θα ακολουθηθούν 

οι διαδικασίες παράδοσης του έργου στο Δημόσιο, δηλαδή θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

παραδώσει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, ώστε το Δημόσιο να 

είναι σε θέση να λειτουργήσει, το ίδιο ή ένας νέος Ανάδοχος, το έργο απρόσκοπτα. 

Λαμβάνεται λοιπόν μέριμνα ώστε να μη διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του έργου 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

 

Από τη Σύμβαση προβλέπεται ότι τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στις σχέσεις 

Δημοσίου και Αναδόχου, θα μπορούν να επιλύονται στα πλαίσια των δύο 

Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, Τεχνικής και Οικονομικής. Οι αποφάσεις αυτών των 

επιτροπών μπορούν να αποτελούν βάση για επίτευξη συμφωνίας, ενώ αποφάσεις 

των επιτροπών που λαμβάνονται ομόφωνα θα θεωρούνται δεσμευτικές μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

 

Τα μέρη της Σύμβασης μπορούν να προσφύγουν σε Διαιτησία, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου κάποια από τις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων έχει αποφασίσει 

ομόφωνα επί της συγκεκριμένης διαφοράς. Η Διαιτησία ακολουθεί τους κανόνες του 

Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και 

λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο. Οι διαφορές λοιπόν δεν μπορούν να εκδικαστούν σε 

δικαστήρια του εσωτερικού κανενός εκ των διαδίκων, κάτι που δείχνει ότι η  
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Σύμβαση, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων, ανήκει στο χώρο 

του Διεθνούς Δικαίου. 

 
2.3.11 Ανάλυση Σχέσεων των Συμβαλλομένων της Σύμβασης Παραχώρησης 
 

Η σκοπιμότητα της επιλογής της Παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία της 

Ζεύξης του Ρίου Αντίρριου έχει να κάνει με τις επιλογές του σύγχρονου Κράτους 

όσον αφορά στα δημόσια έργα. Η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για την 

κατασκευή δημοσίων έργων από τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί επιλογή που 

αποσκοπεί στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, ενώ παράλληλα επιδιώκεται και η 

κινητοποίηση ιδιωτών προς επένδυση με έμφαση σε έργα που απαιτούν αυξημένη 

τεχνογνωσία ή πρωτότυπες τεχνικές λύσεις. 

 

Για μια μεγάλη περίοδο το Κράτος προχωρούσε στην κατασκευή έργων υποδομής 

με τη μέθοδο της ανάθεσης της κατασκευής σε κάποιον κατασκευαστή, ιδιωτική ή και 

δημόσια επιχείρηση, και στη συνέχεια αναλάμβανε τη λειτουργία του έργου. Έτσι τα 

μεγάλα έργα υποδομής αποτελούσαν αποκλειστική πεδίο αποκλειστικής 

δικαιοδοσίας του Κράτους και τα οικονομικά αυτών των έργων ανήκαν στη σφαίρα 

της κρατικής οικονομικής δραστηριότητας. 

 
2.3.12 Κυριότητα - Κατοχή 
 

Στην περίπτωση της Ζεύξης του Ρίου Αντίρριου το Δημόσιο είναι ο Κύριος του έργου, 

ενώ ο Ανάδοχος χαρακτηρίζεται Κάτοχος. Στην ουσία της έννοιας της παραχώρησης 

βρίσκεται ακριβώς αυτή η διάσπαση των ιδιοτήτων της κυριότητας και της κατοχής. 

Το Δημόσιο λοιπόν παραχωρεί στον Ανάδοχο την κατοχή του έργου και ταυτόχρονα 

τα δικαιώματα της εκμετάλλευσής του. Στη βάση αυτή ο Ανάδοχος αντιμετωπίζεται 

σαν διαχειριστής του έργου και μάλιστα στην περίπτωση που μελετάμε με αμοιβή 

που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων. 

 

Αν και υπάρχουν και άλλοι ενδιάμεσοι στην όλη υπόθεση της κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου, βάσει της Σύμβασης η συζήτηση διεξάγεται κυρίως μεταξύ 

Δημοσίου και Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει πλέον την εποπτεία των έργων 

της μελέτης, της κατασκευής, της έκδοσης τεχνικών εγχειριδίων, της ασφάλισης, της 
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(κατά ένα μέρος τουλάχιστον) χρηματοδότησης και της ίδιας της λειτουργίας της 

ζεύξης. Αυτές οι εργασίες μπορούν να αναλαμβάνονται και από τρίτους, αλλά ο 

Ανάδοχος φέρει την τελική ευθύνη. 

 

Το Δημόσιο, με την ιδιότητα του Κυρίου του έργου, παρακολουθεί στενά κάθε πράξη 

του Αναδόχου κατά την κατασκευαστική περίοδο και την περίοδο λειτουργίας, ενώ 

δεσμεύεται ότι θα ενεργεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να λειτουργήσει το έργο αποδοτικά. 

Αυτό δε σημαίνει ότι το Κράτος αναλαμβάνει να διευκολύνει τον Ανάδοχο ειδικά σαν 

επιχειρηματία, αλλά ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το έργο να τύχει της 

άριστης αξιοποίησης σαν δημόσιο έργο που απευθύνεται στους πολίτες. 

 
2.3.13 Τα Οικονομικά της Σύμβασης 
 

Σε μία Σύμβαση Παραχώρησης στην ιδεατή της μορφή θα είχαμε ένα μοντέλο που 

θα είχε ως εξής: 

 

o Το Δημόσιο παραχωρεί το δικαίωμα της κατασκευής και λειτουργίας του 

έργου για δεδομένο χρονικό διάστημα σε ιδιωτικό φορέα. 

o Ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του έργου, με 

σκοπό την επίτευξη μιας ικανοποιητικής απόδοσης αυτής του της επένδυσης. 

 

Οι κίνδυνοι που θα αναλάμβανε σε αυτήν την περίπτωση το Δημόσιο θα ήταν μόνον 

πολιτικής φύσης. Μια αποτυχία θα χρεωνόταν στο Κράτος μόνο με την έννοια της 

έλλειψης αποτελεσματικού σχεδιασμού και ελέγχου. Το Δημόσιο σε περίπτωση 

επενδυτικού ναυαγίου δεν θα έχανε χρήματα, δηλαδή δεν θα ίσχυε η συζήτηση για 

την αξιοποίηση των δημοσίων πόρων. Αντιστοίχως, ο Ανάδοχος θα ήταν αυτός που 

θα έφερε την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά του ως επιχειρηματία και θα ήταν ο 

μόνος υπόλογος για τις απώλειες σε περίπτωση αποτυχίας του έργου. 

 

Στην περίπτωση του Ρίου Αντίρριου βλέπουμε ότι το Δημόσιο χρηματοδοτεί ένα 

μεγάλο μέρος του αναγκαίου κεφαλαίου και αναλαμβάνει το ρόλο του 

συνυπογράφοντα στις δανειακές συμβάσεις. Η ίδια η δανειοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί διάθεση δημοσίων πόρων με 

την ευρεία έννοια, αφού η ΕΤΕπ ούτε είναι ιδιωτικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, 
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ούτε αποφάσισε με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια τη χορήγηση των κεφαλαίων. 

Αποτελεί απόφαση της ΕΕ, στα πλαίσια των ΔΕΔ, η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. 

Έτσι ήδη επί του ζητήματος της χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου δεν 

μπορούμε να μιλάμε παρά για ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό κάτω του 10% στην 

αρχική φάση και τελικά με την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του δανείου η 

ιδιωτική χρηματοδότηση προβλέπεται να ανέλθει στην περιοχή του 50%.65 

 

Η ενίσχυση του ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνει το έργο έχει βεβαίως νόημα με 

την έννοια της ανάληψης από το Δημόσιο ενός μέρους του κόστους, ώστε οι τιμές 

που θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν οι χρήστες να βρίσκονται σε τέτοιο 

επίπεδο που δε θα καταστήσουν τη χρήση του έργου απαγορευτική. Το Κράτος 

αναλαμβάνει δηλαδή να καλύψει εκείνο το μέρος της δαπάνης, που αντιπροσωπεύει 

το τμήμα του κόστους το οποίο οι περισσότεροι ατομικοί χρήστες δεν θα ήταν 

πρόθυμοι να καταβάλλουν, αν και θα ήταν κοινωνικά ωφέλιμο να γίνεται ευρεία 

χρήση των υπηρεσιών του έργου. Πρέπει όμως να συμπληρώσουμε ότι το μέγεθος 

της δημόσιας χρηματοδοτικής συμβολής έχει να κάνει και με την ανάγκη κάλυψης 

εκείνου του τμήματος του κινδύνου που οι επενδυτές δεν είναι πρόθυμοι να 

αναλάβουν. 

 
2.3.14 Η Είσπραξη Διοδίων 
 

Η τιμολογιακή πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει ο Ανάδοχος σαν λειτουργός του 

έργου περιορίζεται στα όρια που τίθενται από τη Σύμβαση. Το Δημόσιο εξασφαλίζει 

μια οροφή για το ύψος των διοδίων που θα πληρώνουν οι χρήστες, ενώ η αξία 

αυτών των διοδίων θα είναι σχετικά σταθερή, αφού καθορίζεται αναπροσαρμογή 

τιμών με βάση τον πληθωρισμό. Η δυνατότητα του Δημοσίου να επιβάλλει τέτοιους 

περιορισμούς βασίζεται στην σημαντική δημόσια χρηματοδότηση, αλλιώς θα 

αποτελούσε  παραβίαση της οικονομικής ελευθερίας του ιδιωτικού φορέα. Πάντως η 

διαμόρφωση του ύψους των διοδίων δεν μπορεί παρά να αποφασίζεται με κριτήριο 

την ανταπόκριση της ζήτησης για τις υπηρεσίες του έργου σε δεδομένων ύψος τιμής. 

 

                                                           
65 Η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται στο 48%, τα υπόλοιπα κεφάλαια τοποθετούνται είτε άμεσα 
από τον Ανάδοχο, είτε αποπληρώνονται από αυτόν σαν τοκοχρεολυτικές δόσεις για το δάνειο της ΕΤΕπ. 
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Εδώ τίθεται το ζήτημα της χρέωσης του χρήστη για υπηρεσίες που παρέχουν 

κοινωφελείς υποδομές. Η πολιτική της Ε.Ε. στο ζήτημα αυτό προσανατολίζεται προς 

την κατεύθυνση της χρέωσης των χρηστών των δημοσίων υποδομών έναντι της 

λογικής της επιβάρυνσης του συνόλου των φορολογουμένων. Η μεταβολή στη 

φιλοσοφία του ποιος πληρώνει για τις δημόσιες υποδομές αποτελεί μέρος της 

γενικότερης στροφής προς την κατεύθυνση της φιλελεύθερης οικονομικής σκέψης, 

της στροφής δηλαδή από το κεϋνσιανό πρότυπο προς αυτό του οικονομικού 

φιλελευθερισμού. Για το ειδικότερο ζήτημα της χρέωσης του χρήστη μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι σαν πρακτική περικλείει τον κίνδυνο της αποτυχίας κάποιων 

έργων υποδομής για λόγους συγκυριακούς (περίοδοι οικονομικής ύφεσης, τοπικοί 

παράγοντες, κλπ), ενώ αυτά καθ’ αυτά τα έργα θα ήταν ούτως ή άλλως χρήσιμα για 

το κοινωνικό σύνολο. Έτσι στην περίπτωση της ζεύξης του Ρίου Αντίρριου ελλοχεύει 

πάντα ο κίνδυνος της υποχρησιμοποίησης του έργου με αποτέλεσμα την ακύρωση 

των σημαντικών ωφελειών που αναμένονται για τη δυτική Ελλάδα και τη χώρα 

γενικότερα. 

 
2.3.15 Το Επιχειρηματικό Σχήμα του Αναδόχου 
 

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και Κατασκευαστής η 

Κοινοπραξία ΓΕΦΥΡΑ. Η ανώνυμη εταιρεία που ανέλαβε την γενική ευθύνη του 

έργου, όπως και η κοινοπραξία κατασκευής συντίθεται από την ίδια ομάδα 

επιχειρήσεων (υπάρχει μία διαφοροποίηση όσον αφορά τις Ελληνική Τεχνοδομική 

και Άκτωρ, με την πρώτη να συμμετέχει στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και τη δεύτερη στην 

ομώνυμη κοινοπραξία’ οι δύο επιχειρήσεις έχουν σχηματίσει όμιλο, με την Άκτωρ να 

αποτελεί κατασκευαστική ειδικευμένη σε θαλάσσια έργα και γέφυρες). 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ηγέτιδα εταιρεία στο έργο είναι η γαλλική VINCI, 

επιχείρηση με παγκόσμια παρουσία και πείρα σε απαιτητικά έργα. Ουσιαστικά 

λοιπόν το ανάδοχο σχήμα διαμορφώνει τη γενικότερη στάση του από τη στάση της 

ηγέτιδας VINCI, ενώ θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις  

που συμμετέχουν παίζουν το ρόλο του συνδέσμου με την ελληνική πραγματικότητα. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία 

και θα αποκτήσουν πείρα στην εκτέλεση μεγάλων έργων. Το μέγεθος του έργου δεν 

είναι το μοναδικό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτή την περίπτωση. Για τις 

συμμετέχουσες εγχώριες εταιρείες υπάρχει και το κεφάλαιο της άσκησης 
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επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παροχή υπηρεσιών για 35 χρόνια. Η φύση 

λοιπόν των ελληνικών κατασκευαστικών που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο έργο 

πρόκειται να γίνει περισσότερο σύνθετη, αφού οι εταιρείες αυτές θα αποκτήσουν και 

τμήματα που αφορούν σε λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών σε επίπεδο λιανικής. 

 
 

2.4 Κατασκευή του διεθνούς αεροδρομίου ‘Ελευθέριος 
Βενιζέλος’ 
 
To 1991 πραγματοποιήθηκε η γνωστοποίηση της προκήρυξης διαγωνισμού 
για την επιλογή του εταίρου του ελληνικού δημοσίου αναφορικά με τον 
σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την λειτουργία του νέου 
διεθνούς αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα. Το έργο κατασκευής του διεθνούς 

αεροδρομίου, μεταξύ όλων των παραπάνω μεγάλων έργων υποδομής, 

χαρακτηρίστηκε πρώτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση, η οποία ήταν 

διατεθειμένη να προσφέρει ουσιαστικές πηγές για την εξασφάλιση της επιτυχίας του.  

 

Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" αναδεικνύει 
και κατοχυρώνει την Αττική και την Ελλάδα σε έναν Κυρίαρχο Πόλο Αναφοράς και σε 

έναν αναντικατάστατο Κόμβο στις Ευρωπαϊκές και στις Διεθνείς Αερομεταφορές. Το 

έργο αποτελεί την ουσιαστική και επιθετική απάντηση της χώρας στις προκλήσεις 

της εποχής μας. Η Ελλάδα καλείται να ενισχύσει τον γεωγραφικά σημαντικό της 

χώρο στον τομέα των αερομεταφορών με τη δημιουργία ενός κομβικού διεθνούς 

αεροδρομίου και μιας νέας πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασιών, οδηγώντας στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Είναι ένα έργο σημαντικό και για τις 

Μεταφορές και για την ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας, το οποίο με την 

περάτωση του αναμενόταν να έχει τον ρόλο του κυρίως διεθνή αερολιμένα της 

Ελλάδας. 

 

Η κατασκευή του αεροδρομίου των Σπάτων εντάχθηκε στα πλαίσια των 

προγραμμάτων μεταφορών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής. Οι συνδέσεις της 

πολιτικής μεταξύ της Εθνικής πολιτικής μεταφορών, των Κοινοτικών Πλαισίων 
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Στήριξης και των Επιχειρηματικών Προγραμμάτων για τις μεταφορές, καθώς και τα 

συγκεκριμένα μέτρα φαίνονται παρακάτω:66 

 
Στόχοι 

o Ανάπτυξη και επέκταση των αερομεταφορών και των συνδέσεων με τα 

υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o Απομάκρυνση της απομόνωσης ορισμένων περιοχών (κυρίως νησιών) 

o Βελτίωση και επέκταση της δυναμικότητας, ασφάλειας, χρόνο ταξιδιού, 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

o Εκσυγχρονισμός των υποδομών 

 
Μέτρα 

o Επέκταση σταθμών για επιβάτες και φορτία 

o Συνδέσεις με απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, καθώς και με τις 

άλλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o Βελτιωμένη ασφάλεια και υπηρεσίες προς τους πελάτες 

 
Αναμενόμενα αποτελέσματα 

o Κατασκευή του αεροδρομίου των Σπάτων Ελευθέριος Βενιζέλος 

o Ολοκλήρωση των εργασιών στο αεροδρόμιο Αθηνών και Κέρκυρας 

 

Η διοικητική δομή που σχετίζεται με την κατασκευή του αεροδρομίου αναφέρεται 

κυρίως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο 

έχει την ευθύνη της κατασκευής, του σχεδιασμού και της συντήρησης του 

αεροδρομίου, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι 

επιφορτισμένο με τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 

οικονομική διοίκηση και διαχείριση, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το 

οποίο ασχολείται με την έκδοση αδειών λειτουργίας, τους κανόνες λειτουργίας, την 

πολιτική αντιτίμων και εισιτηρίων, και την πολιτική ανταγωνισμού, και τέλος το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης. 

 

                                                           
66 Directorate General XVI, Thematic Study of Transport – Country report: Greece, Birmingham, Φεβρουάριος 
2000 
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Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο, προϋπολογισμού 658 δις, είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

έργα που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτήθηκε 

ταυτόχρονα από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Συνοχής, την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, το Σπατόσημο, τα ίδια κεφάλαια των ιδιωτών 
κατασκευαστών και τα δάνεια των εμπορικών τραπεζών.  
 
Η κατασκευή τoυ αερολιμένα πραγματοποιήθηκε στη βάση της διαδικασίας 
κατασκευής, ιδιοκτησίας, λειτουργίας, μεταβίβασης (Build, own, operate, 
transfer, BOOT). 
 
Το διεθνές Αεροδρόμιο των Σπάτων αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης εμβέλειας και 

σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας, μόνο η κατασκευή του οποίου 

απασχόλησε το εσωτερικό πολιτικό και διοικητικό σύστημα για μία ολόκληρη 

δεκαετία, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Σημαντικές ημερομηνίες για την Έναρξη του Έργου 

 
10 Αυγούστου 1991 Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

11 Νοεμβρίου 1991 Προεπιλογή των Υποψηφίων Κατασκευαστικών 
Κοινοπραξιών 

15 Ιανουαρίου 1992 Ολοκλήρωση της Σύνταξης των Τευχών 
Δημοπράτησης 

17 Ιουλίου 1993 Υποβολή προσφορών 

31 Ιουλίου 1995 

Υπογραφή της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου 
(Airport Development Agrrement ADA) μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Γερμανικής 
Κοινοπραξίας 

14 Σεπτεμβρίου 1995 Κύρωση της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου 
από τη Βουλή με το Ν.2338/95 

11 Ιουνίου 1996 Ενεργοποίηση της Σύμβασης Ανάπτυξης 
Αεροδρομίου 

Ιούλιος 1996 Έναρξη εργασιών κατασκευής 
5 Σεπτεμβρίου 1996 Εγκαίνια 
22 Ιουνίου 2000 Πρώτη δοκιμαστική προσγείωση 

Καλοκαίρι 2000 Ολοκλήρωση κατασκευαστικής περιόδου και έναρξη 
περιόδου γενικών και εξειδικευμένων δοκιμών 

13 Μαρτίου 2001 Έναρξη λειτουργίας 
 
 

Το όραμα του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα είναι η παροχή υπηρεσιών και υποδομών 

υψηλής ποιότητας προς τον ταξιδιώτη και το σύνολο της κοινότητας του 
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αεροδρομίου. Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, ακολουθείται η πολιτική ενός 

"έξυπνου αεροδρομίου", με την παροχή υποδομής και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 

και πληροφορικής σε 24ωρη βάση. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών να αναδειχθεί σε "επικοινωνιακό κόμβο" για επιβάτες 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

 

Το ιδιωτικό δίκτυο που καλύπτει όλο το αεροδρόμιο, καθώς και όλες οι κοινόχρηστες 

υπηρεσίες που παρέχονται, διασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας, χαμηλά λειτουργικά 

κόστη και ευελιξία για τις αεροπορικές εταιρίες, τις επιχειρήσεις και τους κρατικούς 

φορείς που θα παρέχουν υπηρεσίες στο αεροδρόμιο. Για την πλήρη λειτουργική και 

οικονομική εξυπηρέτηση του χρήστη του αεροδρομίου, και τη συμμετοχή του στις 

διαδικασίες προετοιμασίας των υπηρεσιών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει 

βασίσει τη στρατηγική Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του σε στρατηγικές 

συμφωνίες για καινοτομικά τεχνολογικά συστήματα67. Ο στόχος είναι η παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής, με την ενοποιημένη και εκτεταμένη υποδομή 

των δικτύων και της τεχνολογικής υποδομής του νέου αεροδρομίου, απαντώντας 

στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες του νέου αιώνα. Το νέο διεθνές αεροδρόμιο 
παρέχει σημαντική αύξηση στο επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, βελτιώνει την υποδομή των αερομεταφορών της χώρας και 
συμβάλει στην τεχνολογική τους αναβάθμιση, βελτιώνει τις λειτουργικές 
συνθήκες των υπηρεσιών αεροπλοΐας, και τέλος αποτελεί πόλο οικονομικής 
ανάπτυξης για την χώρα. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, τα 

οποία δείχνουν την εμβέλεια της συγκεκριμένης αυτής κατασκευής: 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Έργου 
 

Προϋπολογισμός έργου 658 δισ. Δραχμές 
Αριθμός επιβατών έως 16 εκατ./χρόνο σε πρώτο στάδιο 
Μήκος διαδρόμων 4 χλμ. Περίπου και 60μ. Πλάτος 
Κινήσεις αεροσκαφών  έως 600 προσγειώσεις/απογειώσεις/ώρα ή 600/ημέρα 
Θέσεις αεροσκαφών 89 
Κεντρικός αεροσταθμός 4 επίπεδα, 14 γέφυρες επιβίβασης επιβατών 
Κτίριο Δορυφόρος 10 γέφυρες επιβίβασης επιβατών 

                                                           
67 Πρόκειται για σύγχρονα συστήματα, όπως το CUTE (σύστημα κοινής χρήσης για το check-in των επιβατών)  
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Εμπορευματική κίνηση έως 220.000 τόνους / χρόνο 
Αίθουσα check in 5400 τ.μ. - 140 θυρίδες εξυπηρέτησης επιβατών 
Αίθουσα αναμονής αφίξεων 4600 τ.μ. 

 

Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών διαθέτει εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την 

απρόσκοπτη κυκλοφορία εκατομμυρίων επιβατών, και συγκεκριμένα: 

o Το κτίριο του κεντρικού αεροσταθμού με 14 γέφυρες επιβίβασης 

o Το κτίριο του δορυφορικού αεροσταθμού με 10 γέφυρες επιβίβασης 

o Πρόσβαση μέσω λεωφόρου έξι λωρίδων 

o Διαθέσιμο χώρο για μελλοντική σιδηροδρομική σύνδεση 

o Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, εμπορευματικής κίνησης (Cargo), ταχυδρομείο 

 

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και συντήρησης αεροπορικών εταιριών Σε πλήρη 

εξέλιξη βρίσκεται και ο εξοπλισμός των Συστημάτων Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όλα τα 

συστήματα αφορούν ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η τεχνολογία κατά την 

ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Νέου Αεροδρομίου, ενώ ιδιαίτερη σημασία 

δόθηκε τόσο στη συμβατότητά τους με τα υφιστάμενα και τα υπό υλοποίηση 

συστήματα της ΥΠΑ, όσο και στη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης όποτε αυτό 

κριθεί αναγκαίο. 

 

Αναφορικά με την δραστηριότητα του αεροδρομίου, έχουν πραγματοποιηθεί 

προβλέψεις σχετικά με την κίνηση του. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις και αναχωρήσεις 

των επιβατών κατά τα έτη εκμετάλλευσης του αερολιμένα, μη περιλαμβανομένων 

των μετεπιβιβάσεων (transits), υπολογίζεται να κυμανθούν στα επίπεδα που 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πρόβλεψη κίνησης αεροδρομίου για το διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών 
Αφίξεις και αναχωρήσεις μη περιλαμβανομένων των μετεπιβιβάσεων 
(transits)68 
 

Έτος Κυκλοφορία  Έτος Κυκλοφορία 
2000 12.375.921  2013 18.037.903 
2001 12.810.005  2014 18.444.434 
2002 13.280.153  2015 18.865.741 

                                                           
68 Πηγή Σύμβασης Παραχώρησης  
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2003 13.711.520  2016 19.302.364 
2004 14.156.362  2017 19.754.858 
2005 14.615.086  2018 20.100.641 
2006 15.047.069  2019 20.455.795 
2007 15.491.478  2020 20.820.577 
2008 15.948.676  2021 21.195.252 
2009 16.419.039  2022 21.580.090 
2010 16.902.956  2023 21.975.373 
2011 17.267.113  2024 22.381.384 
2012 17.645.630  2025 22.798.421 

 
Ποσοστό της ετήσιας προβλεπόμενης κίνησης 
 

Μήνας 
% Ετήσιας 

Προβλεπόμενης 
κίνησης κατά μήνα 

Ιανουάριος 5,6 
Φεβρουάριος 5,1 
Μάρτιος 6 
Απρίλιος 8,5 
Μάιος 9,4 
Ιούνιος 9,5 
Ιούλιος 11,1 

Αύγουστος 14 
Σεπτέμβριος 11,3 
Οκτώβριος 8,8 
Νοέμβριος 5,2 
Δεκέμβριος 5,5 

 
 

Τα έσοδα που προβλέπονται για το νέο αεροδρόμιο παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Προβλεπόμενα έσοδα για το διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών69 
 

Έτος  Προβλεπόμενα 
Έσοδα (σε χιλ.ECU)  

Έτος  Προβλεπόμενα 
Έσοδα (σε χιλ.ECU) 

2000 123.522  2013 706.850 
2001 268.342  2014 752.353 
2002 291.827  2015 801.503 
2003 318.742  2016 853.821 
2004 345.356  2017 909.798 
2005 373.086  2018 965.563 
2006 401.407  2019 1.024.130 
2007 431.831  2020 1.086.484 
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2008 466.448  2021 1.152.828 
2009 501.400  2022 1.223.494 
2010 538.949  2023 1.299.855 
2011 574.804  2024 1.380.122 
2012 613.289  2025 1.465.670 

 
 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έτη, το ποσοστό των προβλεπόμενων Ετήσιων 

Εσόδων θα έχει ως εξής: 

 

Ποσοστό προβλεπόμενων Ετήσιων Εσόδων70 
 

Μήνας % Ετήσιων Εσόδων 
κατά μήνα 

Ιανουάριος 5,6 
Φεβρουάριος 5,1 
Μάρτιος 6 
Απρίλιος 8,5 
Μάιος 9,4 
Ιούνιος 9,5 
Ιούλιος 11,1 

Αύγουστος 14 
Σεπτέμβριος 11,3 
Οκτώβριος 8,8 
Νοέμβριος 5,2 
Δεκέμβριος 5,5 

 
 
Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο, ως παραγωγική δραστηριότητα και ως μεγάλη 
παραγωγική μονάδα, έχει τεράστιες και κρίσιμες, θετικές και 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις για την Αττική. Σε όλες τις φάσεις της 

κατασκευής και λειτουργίας του δημιούργησε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. 

Σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή αποτελεί και το 

ανερχόμενο κάθε χρόνο ποσοστό απασχόλησης στο έργο του Νέου Αεροδρομίου. 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό αυξάνεται σταθερά από την ημέρα έναρξης των εργασιών. 

Κατά την έναρξη λειτουργίας του Νέου Αερολιμένα δημιουργήθηκαν 7.000 νέες 
θέσεις εργασίας. Το σημαντικό όμως είναι ότι δημιουργήθηκαν πολλές νέες θέσεις 

εργασίας στην περιφέρεια του Νέου Αεροδρομίου. Στατιστικές που έχουν γίνει γύρω 
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από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης έχουν αποδείξει ότι για κάθε θέση 

εργασίας στο αεροδρόμιο, δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον 2 

νέες θέσεις εργασίας. Οι ανωτέρω έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι νέες 

θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Νέου 

Αεροδρομίου θα είναι τουλάχιστον 21.000 μέσα στην επόμενη πενταετία. 

 

Τέλος, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του νέου αεροδρομίου, η 

ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι τα Μεσόγεια, που είναι ο χώρος υποδοχής 

του νέου Αεροδρομίου, είναι μια περιοχή απόλυτης προτεραιότητας και για το 

σχεδιασμό και για την διασφάλιση και κατανομή των αναγκαίων πόρων σε 

συγκεκριμένα έργα προστασίας, ανακούφισης και αναβάθμισης. Η ανάπτυξη της 

περιοχής θα συμβαδίζει σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τους 

απαιτούμενους πόρους ενός ολοκληρωμένου Χωροταξικού, Οικιστικού και 

Παραγωγικού Σχεδίου. Για το λόγο αυτό και για την αντιμετώπιση των σημαντικών 

επιπτώσεων που θα έχει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, και 

ειδικότερα της περιοχής Μεσογείων, η κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου, ανατέθηκε 

από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) στο Ινστιτούτο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου ερευνητικό πρόγραμμα με 

τίτλο "Οικονομική Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός Πεδιάδας Μεσογείων 1995 

2020 - Ειδικές Χωρικές Ρυθμίσεις Περιοχής Αεροδρομίου Σπάτων". Ήδη, σε 

συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής και μετά την υποβολή των 

προτάσεών των εκπροσώπων της, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι φάσεις της μελέτης 

και προωθείται η έκδοση της τελικής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΟΡΣΑ, μετά την επεξεργασία των απόψεων των φορέων επί των προτάσεων.  

 
2.4.1 Η Σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και εκμετάλλευση του 
διεθνούς αεροδρομίου ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ 
 
Η έννοια της σύμβασης παραχώρησης 
Στις 20 Ιουνίου 1991 σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα η ελληνική κυβέρνηση 

ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού για την επιλογή της 

κοινοπραξίας που θα αναλάβει την ανάπτυξη του νέου διεθνή αερολιμένα της πόλης 

των Αθηνών. Το έργο αποφασίστηκε να κατασκευαστεί στη βάση μιας σύμβασης 

παραχώρησης με συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  
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Σε ένα συμβόλαιο παραχώρησης, ο κάθε συμβαλλόμενος έχει διαφορετικά κίνητρα 

και αναμένει διαφορετικής μορφής ωφέλειες από την επικείμενη συνεργασία. Η 

ανάδοχος εταιρεία έχει ως βασικό στόχο την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 

και κέρδος, δηλαδή την επιστροφή των κεφαλαίων που έχει δεσμεύσει, 

προσαυξημένα με τη ζητούμενη απόδοση. Από την άλλη πλευρά, ο 

παραχωρησιούχος ενδιαφέρεται για την αποπεράτωση του έργου, με όσο το 

δυνατό περισσότερο μειωμένη ίδια συμμετοχή, με βάση τα πρότυπα και τους 

κανονισμούς ασφαλείας και εξυπηρέτησης των χρηστών (τεχνογνωσία και εμπειρία 

του αναδόχου) στον ελάχιστο δυνατό χρόνο κατασκευής. Κατά συνέπεια, οι 

διαφορετικές αυτές επιδιώξεις εμφανίζονται στο κείμενο της σύμβασης 

παραχώρησης με τη μορφή ιδιαίτερων ρυθμίσεων.  

 

Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των ρυθμίσεων σκόπιμο είναι να διαχωριστούν 

σε τρεις, αλληλένδετες πάντα, κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές, οι οποίες και 

αποτελούν βασικό αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Δημοσίου και του 

υποψήφιου αναδόχου, αφορούν: 

o Στη διασφάλιση των δανειστών από κινδύνους που σχετίζονται με το 
αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο αναφορικά με τα επιτόκια, τον 

πληθωρισμό και τον συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς και το ρίσκο αγοράς, 

που σχετίζεται με τα αναμενόμενα έσοδα και την ύπαρξη ανταγωνιστικών 

έργων. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα πιέσεων που ασκούν οι 

δανειστές στον ανάδοχο και εμφανίζονται στο κείμενο της σύμβασης έπειτα 

από σχετική αίτηση του αναδόχου. Αποτελούν ρυθμίσεις ιδιαίτερης σημασίας, 

δεδομένου του ότι πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα για την παραχώρηση 

του έργου και των προσδιορισμό των ίδιων κεφαλαίων εκ μέρους του ιδιώτη. 

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και το οικονομικό ρίσκο, που σχετίζεται με την 

αποπληρωμή των δανείων. 

o Στη διαμόρφωση του συμβατικού ανταλλάγματος, δηλαδή το τι 

παραχωρεί το Δημόσιο και το πώς αυτό γίνεται αποδεκτό από τον ανάδοχο. 

Περιέχει ρυθμίσεις που προκύπτουν από τις αρχικές προθέσεις του Δημοσίου 

και καλύπτουν κυρίως το πολιτικό ρίσκο, όπως αλλαγές στη νομοθεσία, 

ανωτέρα βία, περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, κ.α., καθώς και το ρίσκο 

κατασκευής, που μπορεί να σχετίζεται με ατυχήματα, εύρεση αρχαιοτήτων, 

και λοιπούς παράγοντες. 
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o Στον έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου. Πρόκειται 

για ρυθμίσεις που επιδιώκει το Δημόσιο, προκειμένου να έχει μια σαφή εικόνα 

τόσο της πορείας των εργασιών όσο και της οικονομικής κατάστασης του 

αναδόχου. Στην ουσία, με τις ρυθμίσεις αυτές εκφράζεται η διάθεση του 

Δημοσίου για έλεγχο της αποδοτικής και αποτελεσματικής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

Η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και του ιδιώτη επενδυτή είναι μια 

συνάρτηση πολλών διαφορετικών παραγόντων, δεδομένου ότι κάθε μέρος έχει 

διαφορετικά κίνητρα και αναμένει διαφορετικής μορφής ωφέλειες. Προκειμένου να 

επιτευχθεί συμφωνία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και τα δύο μέρη να 

κατανοήσουν τις ειδικότερες απαιτήσεις που επιβάλλει μία τέτοια συνεργασία και με 

διαπραγματεύσεις να καταλήξουν στο συμβατικό κείμενο που θα ικανοποιεί με το 

βέλτιστο δυνατό τρόπο τις επιδιώξεις τους. Για το λόγο αυτό, κάθε συμβόλαιο 

παραχώρησης περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διατάξεις που αντικατοπτρίζουν 

τις ιδιαιτερότητες ενός έργου τόσο αναφορικά με τα κατασκευαστικά του 

χαρακτηριστικά, όσο και τις παραμέτρους που καθορίζουν το χρηματο-οικονομικό, 

πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον του. 

 

Προκειμένου να ρυθμιστούν τα ζητήματα αυτά, στην εξεταζόμενη Σύμβαση 

παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο ζήτησε την συμβολή και την διαμεσολάβηση 

εξωτερικού ομίλου χρηματοοικονομικών συμβούλων. Συγκεκριμένα, τον ρόλο του 

οικονομικού συμβούλου της κυβέρνησης σε σχέση με την υποδομή του έργου και 

την επιλογή του συνεταίρου της κυβέρνησης είχε ο όμιλος Salomon Brothers 
International Limited και οι συνεργάτες του, καθώς και άλλοι ανεξάρτητοι τεχνικοί 
σύμβουλοι, τους οποίους η κυβέρνηση και η Salomon Brothers έκριναν 

απαραίτητους. Η Salomon Brothers παρέμεινε εμπλεκόμενη στην επακόλουθη 

χρηματοδότηση του έργου ως ένας από τους μεγαλύτερους εγγυητές για το χρέος 

της εταιρείας του αερολιμένα καθώς και για θέματα μετοχών και για οποιαδήποτε 

άλλη συμβουλευτική δραστηριότητα θεωρεί η εταιρεία του αερολιμένα ως 

εποικοδομητική για το έργο. 

 

Για λογαριασμό και εκ μέρους της κυβέρνησης σχετικά με τον συντονισμό της 

διαδικασίας επιλογής, δηλαδή στην αξιολόγηση των απαντήσεων και την επιλογή 
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του συνεταίρου της κυβέρνησης, οι απαραίτητες ενέργειες αναλήφθηκαν από το 

Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. 

 
2.4.2 Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου κατασκευής και εκμετάλλευσης του 
αεροδρομίου 
 

Στις 11 Νοέμβριου 1991 η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιλογή των τεσσάρων 

επικρατέστερων ομίλων, από τους εννέα που είχαν υποβάλλει υλικό για την 

διαδικασία προεπιλογής, και οι οποίοι κρίθηκαν ως καταλληλότεροι για να 

συμμετάσχουν στην τελική φάση της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή την φάση 

υποβολής οριστικών προτάσεων. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για τους παρακάτω 

ομίλους: 

British Aerospace plc 
Hochtief AG 
Lockheed Air Terminal, Inc 
Societe Auxiliaire d' Enterprises S.A. 

 

Οι παραπάνω συμμετέχοντες κλήθηκαν να υποβάλλουν υλικό το οποίο και 

αποτέλεσε και την μοναδική βάση επιλογής του επιτυχόντος συμμετέχοντος, που θα 

γινόταν ο συνεταίρος της κυβέρνησης στην ιδιοκτησία και ανάπτυξη του αερολιμένα. 

Η φάση υποβολής οριστικών προτάσεων χωρίστηκε σε 2 μέρη. Πρώτα 
πραγματοποιήθηκε η επιλογή με βάση το αρχικό πακέτο των δικαιολογητικών 
των δύο από τους τέσσερις πλέον ανταγωνιστικών συμμετεχόντων ως 
πλειοδοτών και στη συνέχεια έγινε η επιλογή του τελικού συνεταίρου με βάση 
επιπρόσθετο υλικό και προσφορές μετοχών από τους πλειοδότες. Ο στόχος 
της κυβέρνησης ήταν να επιλέξει τον συμμετέχοντα, του οποίου οι απαντήσεις 
πληρούσαν και τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και περιείχαν την 
μεγαλύτερη προσφορά μετοχών προς την εταιρεία του αερολιμένα, δηλαδή το 

ύψος της προσφοράς τοις μετρητοίς να καλύπτει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου 

του αερολιμένα. Δεν λήφθηκαν υπόψη προβλέψεις επί ενδεχόμενων μελλοντικά 

εσόδων προς την κυβέρνηση που θα προκύπτουν από προβλέψεις λειτουργιών 

στον αερολιμένα και καμία αξία δεν δόθηκε σε μη-νόμιμες προτάσεις εξευρέσεων 

χρημάτων αμφιβόλου ποιότητας που δεν αντικατοπτρίζουν αποδεκτές πρακτικές 

αγοράς. 
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H διαδικασία επιλογής είχε οργανωθεί έτσι ώστε να προσφέρεται στην κυβέρνηση 

και τους συμβούλους της επαρκής πληροφόρηση που θα την βοηθούσαν να επιλέξει 

την πλέον εύρωστη και αξιόπιστη πρόταση για το έργο. Αφού το υλικό που 

εμπεριεχόταν στις απαντήσεις αποτελούσε την μοναδική βάση για την επιλογή του 

συνεταίρου της κυβέρνησης, επαφιόταν στο ενδιαφέρον του συμμετέχοντος να 

εξασφαλίσει την πλέον δυνατή λεπτομερειακή ανάλυση και πληρότητα της 

απάντησης του. 

 

Σε πρώτο στάδιο, οι υποψήφιες προτάσεις έπρεπε να ικανοποιούν το σύνολο των 

καθορισμένων Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών. Το σχέδιο Γενικής 
Διάταξης και το Σχέδιο Ανάπτυξης που κατέθεσαν οι υποψήφιοι έπρεπε να 

ικανοποιούν την προδιαγραφή δυναμικότητας του αερολιμένα εντός των ορίων του 

διαθέσιμου χώρου. Συγκεκριμένα υπήρχαν προδιαγραφές σχετικά με την 

απαιτούμενη ετήσια δυναμικότητα λειτουργίας σε επιβάτες (20 εκατομμύρια επιβάτες 

κατά το άνοιγμα του αερολιμένα και 50 εκατομμύρια επιβάτες κατά την φάση 

πλήρους ανάπτυξης του αερολιμένα), την απαιτούμενη σύνδεση του κύριου και 

βοηθητικού οδικού δικτύου πρόσβασης στην είσοδο του αερολιμένα με το εξωτερικό 

οδικό δίκτυο και με την μελλοντική σύνδεση με το μετρό. Επίσης, έπρεπε να 

ικανοποιούνται κώδικες και προδιαγραφές για θέματα κατασκευής και λειτουργίας 

του αερολιμένα από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς. όσον αφορά τις 

προδιαγραφές ποιότητας, τα συστήματα, τα υλικά και την ποιότητα κατασκευής όλων 

των κτηρίων, ώστε να εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία, ανθεκτικότητα, εύκολη 

και οικονομική επισκευή, ηχοπροστασία και ηχομόνωση. Τέλος, ο αερολιμένας 

έπρεπε να σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, κατασκευασθεί και λειτουργήσει με τρόπο 

συμβατό με την επιβεβλημένη ανάγκη περιορισμού μη – απαραίτητων επιδράσεων 

του έργου ως προς το περιβάλλον και τις συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης του 

αεροδρομίου. Για να πληροί τις Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές, η απάντηση του 

συμμετέχοντα έπρεπε ακόμα να αντικατοπτρίζει την ποιότητα της προσέγγισης και 

την λεπτομερειακή ανάλυση της, σε ικανοποιητικό για την κυβέρνηση επίπεδο. 

 

Κατά την αξιολόγηση των αρχικών προσφορών, αποφασίστηκε πρώτα εάν οι 

αρχικές προσφορές πληρούν ικανοποιητικά τις παραπάνω προδιαγραφές. Οι 

συμμετέχοντες οι οποίοι κρίθηκαν ως ικανοί εξετάστηκαν ως προς τα παρακάτω 

κριτήρια: 
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Αρχικά έγγραφα 
o Σχέδιο Γενικής Διάταξης που θα παρουσιάζει την σύμπλευση με τις 

προδιαγραφές της σύμβασης και των εξωτερικών οργανισμών, σχεδιάγραμμα 

του χώρου του αερολιμένα, και λεπτομερή περιγραφή κάθε ειδικής 

αεροπορικής και εμπορικής λειτουργίας που προβλέπεται να αποτελέσει 

μέρος της ανάπτυξης του αερολιμένα. 

o Στάδια ανάπτυξης, που αντικατοπτρίζουν το Σχέδιο Γενικής Διάταξης με σειρά 

αλληλοδιάδοχων φάσεων ανάπτυξης δυναμικότητας, με ανάλυση του 

προβλεπόμενου κόστους. 

o Επιχειρησιακό Σχέδιο, που αποτελεί λεπτομερειακή περιγραφή της θέσης 

στην αγορά της εταιρείας του αερολιμένα, της στρατηγικής, των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων, της οργανωτικής δομής, 

και τις κατευθυντήριες γραμμές της επιχειρησιακής πολιτικής της εταιρείας. 

o Εικοσαετής οικονομική πρόβλεψη, για την λεπτομερή πρόβλεψη του 

λειτουργικού εισοδήματος για την εταιρεία, για όλες τις κατηγορίες εσόδων και 

εξόδων του αερολιμένα σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο. 

o Χρονοδιάγραμμα κατασκευής, που παρουσιάζει τον λεπτομερή χρονικό 

προγραμματισμό όλης της διαδικασίας κατασκευής του αερολιμένα 

o Πρόβλεψη ταμειακού προγράμματος περιόδου κατασκευής, για όλες τις 

κατηγορίες εξόδων της περιόδου κατασκευής 

o Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των επιστρεπτέων δαπανών, που αφορά 

δικαιολογημένα ποσά που καταβλήθηκαν σε μη-μέλη της κοινοπραξίας και 

που απαιτήθηκαν κατά την πορεία της φάσης υποβολής οριστικών 

προτάσεων. 

o Πρόσθετες πιστοποιήσεις από τους συμμετέχοντες, που αποδεικνύουν ότι η 

κοινοπραξία που υπογράφει το έγγραφο είναι εξουσιοδοτημένη να ενεργεί εκ 

μέρους όλων των μελών της κοινοπραξίας 

o Υλικό δημοσίων σχέσεων, που η κυβέρνηση θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για 

σκοπούς δημοσίων σχέσεων 

o Άτομα αρμόδια για επικοινωνία, εκ μέρους του συμμετέχοντα. 

 

Στη συνέχεια απαιτήθηκαν από τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφίους τα 

οριστικά σχέδια για κάθε ένα από τα αρχικά έγγραφα, όπου παρουσιαζόταν 
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μεγαλύτερη ακρίβεια, σε βάθος ανάλυση, αιτιολόγηση και απόδειξη των 

περιεχομένων των αρχικών εγγράφων: 

o Σχέδιο Γενικής Διάταξης 

o Στάδια ανάπτυξης 

o Επιχειρησιακό Σχέδιο 

o Εικοσαετής οικονομική πρόβλεψη 

o Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

o Πρόβλεψη ταμειακού προγράμματος περιόδου κατασκευής 

o Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των επιστρεπτέων δαπανών 

o Πρόσθετες πιστοποιήσεις από τους συμμετέχοντες 

o Υλικό δημοσίων σχέσεων 

o Άτομα αρμόδια για επικοινωνία 

 

Παράλληλα, κατατέθηκαν και τα απαραίτητα έγγραφα αναφορικά με την 

Κοινοπραξία, στα οποία έπρεπε να περιλαμβάνεται πλήρης περιγραφή της δομής 

της Κοινοπραξίας του πλειοδότη και των συμβατικών σχέσεων των μελών της 

κοινοπραξίας. 

 

Επιπρόσθετα, κατατέθηκαν και τα έγγραφα προσφορών που παρουσίαζαν την 

διαδικασία καταβολής της πληρωμής. Συγκεκριμένα, αναφέρονταν σε: 

o Προσφορά τοις μετρητοίς, όπου θα παρουσιάζεται το ποσό της προσφοράς 

τοις μετρητοίς για το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του 

αερολιμένα, μαζί με τους όρους πληρωμής του. 

o Σχέδιο δομής του κεφαλαίου, με λεπτομερή ανάλυση της δομής του 

προτεινόμενου κεφαλαίου, της ευρωστίας της και τις προτεινόμενες πηγές 

εξεύρεσης χρηματοδότησης για το έργο της εταιρείας για όλη την περίοδο που 

καλύπτεται από την πρόληψη του ταμειακού προγράμματος της περιόδου 

κατασκευής και από την εικοσαετή οικονομική πρόβλεψη. 

o Πιστωτική Επιστολή, στο όνομα της κυβέρνησης για ποσό ECU 15 

εκατομμυρίων σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο ο πλειοδότης αποτύχει να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

 

Η ποιότητα των αρχικών προσφορών κρίθηκε στη βάση της δημιουργικότητας, της 

ακρίβειας, και τον σε βάθος σχεδιασμό της οργάνωσης του υποψήφιου ομίλου. 
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Ιδιαίτερη σημασία, δόθηκε επίσης στο επίπεδο δικαιολόγησης και ως προς την 

παροχή αποδείξεων και την υποστήριξη της οργανωτικής στρατηγικής και 

προβλέψεων που προτείνονται για την εταιρεία του αερολιμένα. Κρίθηκαν επιπλέον, 

η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία του σχεδίου γενικής διάταξης και 

του σχεδίου ανάπτυξης που προτάθηκε για τον αερολιμένα μαζί με την αξιολόγηση 

του βαθμού ρεαλιστικής προσέγγισης των σχεδίων προς το έργο. Στη βάση και 

αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών, η κυβέρνηση επέλεξε τους δύο πλέον 

ανταγωνιστικούς ικανούς συμμετέχοντες που συνέχισαν ως πλειοδότες στο δεύτερο 

μέρος της φάσης υποβολής οριστικών προτάσεων.  

 

Στο δεύτερο στάδιο, η κυβέρνηση θεώρησε το ύψος των μετοχών που κάθε 

πλειοδότης ήταν διατεθειμένος να δεσμεύσει στο έργο ως την μεγαλύτερη ένδειξη 

αξιοπιστίας του σε σχέση με το έργο και ως εκ τούτου το μοναδικό και σπουδαιότερο 

κριτήριο μεταξύ των πλειοδοτών. Η έμφαση αυτή προκύπτει από το μέγεθος, την 

πολυπλοκότητα και μακροπρόθεσμη φύση του έργου, από την ανάγκη να 

βασιστούμε στις παρουσιάσεις και προβλέψεις κατά την αξιολόγηση της ευρωστίας 

και βιωσιμότητας των απαντήσεων, από τις απαιτήσεις των μακροπρόθεσμων 

δανείων, και από την φύση του έλεγχου του επιτοκίου των μετοχών της εταιρείας του 

αερολιμένα που έχουν προσφερθεί προς τον συνεταίρο της κυβέρνησης. 

 

Τα οριστικά έγγραφα συντάχθηκαν μέσα από μια παράλληλη διαδικασία 
διαβουλεύσεων και αναθεωρήσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των 
συμμετεχόντων. Η συνεργασία αποσκοπούσε αφενός στην μείωση του χρόνου 

προετοιμασίας και αφετέρου στην διαπίστωση της ικανότητας συνεργασίας με  ον 

κάθε συμμετέχοντα. 

 

Τέλος, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες υπέβαλλε στην κυβέρνηση την 

ευνοϊκότερη εκτίμηση του ως προς την συνολική διάρκεια της φάσης κατασκευής του 

έργου, που καθορίστηκε ως ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται να παρέλθει 

μεταξύ της ημερομηνίας κλεισίματος, δηλαδή της υπογραφής των Οριστικών 

Εγγράφων και της καταβολής της πληρωμής για την απόκτηση του 65% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του αερολιμένα, και του ανοίγματος του 

αερολιμένα. 
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Η αξιολόγηση των τελικών προσφορών έγινε από την Ε.Τ.Ε.Β.Α., που είχε 

προσληφθεί στην τελική φάση αξιολόγησης ως σύμβουλος της Ελληνικής 

Κυβέρνησης. Κατά την διαδικασία της τελικής επιλογής, η Ε.Τ.Ε.Β.Α. έλαβε υπόψη 

της και την προηγούμενη αξιολόγηση του διεθνούς μελετητικού οίκου Salomon 

Brothers. 

Τελικά, η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου κατέληξε στην συνεργασία 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας (55%) και της ιδιωτικής κοινοπραξίας 
(45%) που αποτελείται από τις εταιρείες: 

Hochtief AirPort GmBH 
ABB Calor Emag Schaltanlagen AG 
H. Krantz - TKT GmBH και 
Flughafen Athen-Spata Projektgesellschaft Mbh 

 

 

Τα μέλη της κοινοπραξίας αποτελούν την Εταιρεία Χαρτοφυλακίου, η οποία ανάλαβε 

την κατασκευή και την λειτουργία του αερολιμένα. Το ποσοστό συμμετοχής των 

μελών της Κοινοπραξίας στην εταιρεία παρουσιάζεται για τον κάθε εταίρο στον 

ακόλουθο πίνακα:71 

Μέλος της Κοινοπραξίας Ποσοστό 

Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann 80,28 

ABB Calor Emag Schaltanlagen AG 11,11 
H. Krantz - TKT GmBH και 8,33 

Flughafen Athen-Spata Projektgesellschaft Mbh 0,28 
 

Η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η λειτουργία και η ανάπτυξη του Αερολιμένα θα 

αναληφθούν από μία πρωτοποριακή συνεργασία μεταξύ του δημοσίου τομέα και της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την εταιρεία "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε." 72 
 

Πρόκειται για μία ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία υπεύθυνη για την κατασκευή και τη 

λειτουργία του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» για μια συνολική περίοδο 30 

χρόνων. Στις 31 Ιουλίου 1995 υπογράφτηκε και κυρώθηκε με νόμο από το ελληνικό 

Κοινοβούλιο η σύμβαση παραχώρησης, η οποία καθορίζει την εταιρική σχέση της 

συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κοινοπραξία των ιδιωτικών εταιρειών 

αγόρασε το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του Αερολιμένα. Η 

                                                           
71 Πηγή σελ. 5837 Σύμβαση Παραχώρησης  
72 Ανώνυμη Εταιρεία Athens International Airport Development 
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κυβέρνηση της ελληνικής δημοκρατίας συμμετέχει στην εταιρεία κατά 55%. Η 

συμβατική περίοδος είναι διάρκειας 30 ετών από την ημερομηνία έναρξης με 

δυνατότητα παράτασης εντός 10 τουλάχιστον ετών πριν από την λήξη της. 

 

Οι πηγές και οι χρήσεις των διαθέσιμων χρηματικών πόρων για το έργο ήταν ως 

ακολούθως: 

 
Πηγές 
 

Πηγές 
Σε Εκατομμύρια 

Ευρώ 
Δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 997 (45%) 
Εμπορικές Τράπεζες 312 (14%) 
Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Σπατόσημο) 300 (13%) 
Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης 250 (11%) 
Επιχορηγήσεις Ελληνικού Δημοσίου 150 (7%) 
Μετοχικό Κεφάλαιο 134 (6%) 
Δάνεια Μετόχων 45 (2%) 
Άλλα 14 (1%) 

 
Χρήσεις 73 
 

Χρήσεις  
Σε Εκατομμύρια 

Ευρώ 
Κόστος κατασκευής και λειτουργίας του αεροδρομίου 1,618 (75%) 

Διακυμάνσεις και αναπροσαρμογές στο κόστος 
κατασκευής και λειτουργίας του αεροδρομίου 134 (6%) 
Έξοδα πριν από την Έναρξη Λειτουργίας 204 (10%) 
Τόκοι κατά την κατασκευή 175 (8%) 
Τέλη χρηματοδότησης, ισοσταθμιστικά κόστη και άλλα 13 (1%) 
Συνολικό κόστος Έργου 2,144 (100%) 

 

Το ελληνικό δημόσιο και τα μέλη της Κοινοπραξίας συνάπτουν την σύμβαση με 

σκοπό να δημιουργήσουν το αεροδρόμιο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται σε αυτήν. Το ελληνικό δημόσιο παρέχει στα μέλη της κοινοπραξίας 

για το σύνολο της συμβατικής περιόδου το αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο να 

πραγματοποιήσουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε 

λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του αεροδρομίου. Η 

εταιρεία αεροδρομίου θα εκπληρώσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της με δική 

της δαπάνη χωρίς να προσφύγει σε κεφάλαια ή εγγυήσεις οικονομικής ή εμπορικής 
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φύσης του ελληνικού δημοσίου ή ελληνικής δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, θα είναι 

πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνη και θα φέρει τον οικονομικό και οποιονδήποτε 

άλλο κίνδυνο σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες. 

 
2.4.3 Αναλυτικό περιεχόμενο της σύμβασης παραχώρησης 
 

Τα οριστικά έγγραφα που υπέγραψαν τα Ελληνικό Δημόσιο και ο επικρατέστερος 

υποψήφιος αποτελούνται από τις εξής συμβάσεις: 

1. Σύμβαση Εκχώρησης, η οποία περιλαμβάνει τους όρους εκχώρησης και 

λειτουργίας του αερολιμένα που θα δοθούν από την κυβέρνηση προς την  

εταιρεία του αερολιμένα. Στην σύμβαση εκχώρησης περιγράφονται αναλυτικά 

οι υπευθυνότητες της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας του αερολιμένα: 

Υπευθυνότητες της Κυβέρνησης 
o Περίοδος εκχώρησης με διάρκεια 30 ετών από την ημερομηνία 

κλεισίματος με δυνατότητα επέκτασης για μεγαλύτερη περίοδο 

o Αποκλειστικότητα, σύμφωνα με την οποία διασφαλίζεται ότι κανένα νέο 

ή υπάρχον αεροδρόμιο δεν αναπτύσσεται ή αναβαθμίζεται με την 

συμβολή του ελληνικού δημοσίου ώστε να καταστεί διεθνές 

αεροδρόμιο στην περιοχή της Αττικής και να επιτραπεί να 

εξυπηρετήσει την περιοχή της Αθήνας κατά την διάρκεια της 

εκχώρησης πριν από την εικοστή επέτειο από την ημερομηνία έναρξης 

της σύμβασης, ή εάν ο αριθμός των επιβατών δεν ξεπεράσει την ετήσια 

δυναμικότητα των 50 εκατομμυρίων επιβατών, 

o Ανάπτυξη υποδομής, όπου η κυβέρνηση θα αναλάβει να κατασκευάσει 

νέο δρόμο στα όρια του χώρου του αερολιμένα και να 

πραγματοποιήσει βελτιώσεις στο υπάρχον οδικό δίκτυο για να 

δημιουργηθεί κατάλληλο οδικό δίκτυο προσπέλασης από την Αθήνα 

προς τον αερολιμένα. 

o Νόμισμα των λογαριασμών, το οποίο βρίσκεται στην διακριτική 

ευχέρεια επιλογής της εταιρείας 

o Παροχές κοινής ωφελείας, όπου η κυβέρνηση θα φροντίσει ούτως 

ώστε να παρασχεθεί ηλεκτροδότηση, τηλεφωνία και υδροδότηση μέχρι 

τα όρια του χώρου του αερολιμένα. 
                                                                                                                                                                                     
73 www.athensairport-2001.gr 
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o Δημιουργία ανεξάρτητου οργάνου εξέτασης των προδιαγραφών και 

εγκρίσεων κατασκευής 

o Περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να 

μη γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς που διέπουν τον αερολιμένα και 

οι οποίοι θα είναι επιβλαβείς προς την εταιρεία του αερολιμένα, εκτός 

εάν απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλο διεθνή οργανισμό, 

ή εάν η αλλαγή επηρεάζει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις κατά 

παρόμοιο τρόπο. 

o Μηχανισμός καθορισμού ισοτιμίας, μέσα σε ορισμένα πλαίσια η 

εταιρεία του αερολιμένα θα είναι ελεύθερη να επιβάλλει αεροπορικές 

χρεώσεις 

o Πολιτική Ανοιχτών Αιθέρων, η κυβέρνηση θα ακολουθήσει πολιτική 

που να μεγιστοποιεί το επίπεδο των αεροπορικών υπηρεσιών από και 

προς την Ελλάδα και να συμβαδίζει με την ανάλογη πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o Δασμοί, δημιουργία καθεστώτος ειδικής φορολογίας για την εταιρεία 

του αερολιμένα που να διευκολύνει την επένδυση και την αποπληρωμή 

του χρέους 

o Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα, η κυβέρνηση θα διατηρήσει σε ισχύ 

τους διακανονισμούς που αφορούν στο Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα 

και στην Χρέωση Αναχωρούντος Επιβάτη για τουλάχιστον 5 χρόνια. 

o Απόφαση να κλείσει το αεροδρόμιο του Ελληνικού μόλις ο νέος 

αερολιμένας έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει όλες τις κινήσεις που 

εξυπηρετούνταν από το Ελληνικό 

o Ολυμπιακή Αεροπορία, παροχή στην Ολυμπιακή Αεροπορία χώρο για 

κατασκευή κτιρίων με εξ ολοκλήρου όρους εκμίσθωσης 

o Κυβερνητική εγγύηση χρέους για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, για την διευκόλυνση του έργου 

o Πιστοποίηση της απόφασης της κυβέρνησης για εισροή πόρων από 

την Ευρωπαϊκή ένωση 

o Απόφαση σχετικά με την μη – επιβολή ελέγχων συναλλάγματος σε 

εμβάσματα κερδών σχετικά με την εταιρεία του αερολιμένα 

o Προδιαγραφές ασφαλείας για τον αερολιμένα βασισμένα στις 

υψηλότερες διεθνώς προδιαγραφές και πρακτικές 
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o Πολιτικές προσλήψεων, λειτουργίας και διοίκησης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. 

 
Οι υπευθυνότητες της εταιρείας του αερολιμένα 

o Τήρηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης 

o Απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα στις υπηρεσίες αερολιμένα και παροχή 

στοιχείων καθορισμένου επιπέδου ανταγωνιστικότητας της λειτουργίας των 

αεροπορικών δραστηριοτήτων 

o Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών σε ολοκληρωτική βάση  

o Μηχανισμός για πρόσθετη δυναμικότητα όταν παραστεί ανάγκη 

o Προδιαγραφές παροχών για την μετακίνηση των αεροπορικών εταιριών από 

το Ελληνικό 

o Πρόγραμμα για το άνοιγμα σε μία ή δύο φάσεις 

o Αλλαγή στην ιδιοκτησία σε ποσοστό πάνω από το 15% πρέπει να εγκριθεί 

από την Κυβέρνηση 

o Μέτρα αύξησης της χρηματοδότησης με ενεχυρίαση εισπρακτέων 

λογαριασμών της εταιρείας 

o Διακανονιστικός ρόλος της ΥΠΑ και έλεγχος εάν η πορεία του αερολιμένα 

βρίσκεται σε σύμπλευση με τους όρους της Σύμβασης Εκχώρησης 

o Συνέπειες αδυναμίας σύμπλευσης με τους όρους της σύμβασης που θα 

οδηγήσουν στην τροποποίηση ή την ακύρωση της σύμβασης 

 

2. Η Σύμβαση Μετόχων που παρουσιάζει τους όρους της σχέσης μεταξύ των 

μετόχων στην εταιρεία του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

o Το ποσοστό μετοχών της κυβέρνησης στην εταιρεία του αερολιμένα που 

τέθηκε στο 35%. 

o Απαγορεύσεις για επαναληπτική δημόσια πώληση μετοχών, μέχρι ο 

αερολιμένας να συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος λειτουργίας 

o Εγγραφή μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλο διεθνώς 

αναγνωρισμένο χρηματιστήριο 

o Χρονοδιάγραμμα Συμβολής Κεφαλαίου σε περίπτωση που ο συνεταίρος της 

κυβέρνησης έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει χρήματα για τις 

μετοχές του στην εταιρεία του αερολιμένα 
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o Διαδικασία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του 

αερολιμένα συμβάσεων με τους μετόχους ή τους συνεργάτες τους που δεν 

περιγράφονται λεπτομερώς στα Οριστικά έγγραφα 

o Άρθρο για τον σημαντικό επενδυτή, που περιγράφει τα είδη των αποφάσεων 

που απαιτούν ομοφωνία από όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό 

30% ή μεγαλύτερο της εταιρείας του αερολιμένα 

 

3. Τις διατάξεις της εταιρείας του αερολιμένα, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

o Επιτρεπόμενες διατάξεις 

o Είδος μετοχών 

o Δικαιώματα προτεραιότητας των αρχικών μετόχων για αγορά μετοχών 

o Διορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

4. Την Σύμβαση εκμίσθωσης με τους όρους εκμίσθωσης του χώρου του 

αερολιμένα από την κυβέρνηση προς την εταιρεία του αερολιμένα 

o Λεπτομέρειες για τη γη που καλύπτεται από την σύμβαση 

o χρόνος σύμβασης, όσο και η Σύμβαση Εκχώρησης 

o όροι που αφορούν στη χρήση γης 

o όροι πληρωμής, όπου κατά τα πρώτα 10 έτη της περιόδου εκμίσθωσης 

δεν θα απαιτείται καμία πληρωμή. Στη συνέχεια θα καθοριστεί μια 

τετραμηνιαία καταβολή. 

o Όροι επιστροφής στην Κυβέρνηση της παραχωρούμενης Σύμβασης 

o Συνέπειες αδυναμίας σύμπλευσης με τους όρους της Σύμβασης με 

επακόλουθο την επιβολή προστίμων, την τροποποίηση ή την ακύρωση της 

Σύμβασης Εκμίσθωσης. 

 
Παράλληλα με την κατασκευή του κυρίως Συμβατικού Αντικειμένου, η Εταιρία 
Αεροδρομίου έχει αναπτύξει, σύμφωνα με τις δυνατότητες που της παρέχονται 
από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, ένα μεγάλο πρόγραμμα 
Συμπληρωματικών Υποδομών με στόχο να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες 
που θα παρέχονται σε αεροπορικές εταιρείες, επιβάτες και κοινό. 
 

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας ανατέθηκαν με Συμβάσεις Παραχώρησης 
υπηρεσίες στους τομείς Εξυπηρέτησης Αερογραμμών, Καταστημάτων και 
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Υπηρεσιών Αεροσταθμού και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας. Συνολικά, αυτές 

οι υπηρεσίες με Σύμβαση Παραχώρησης αντιπροσωπεύουν μια επιπλέον επένδυση 

περίπου 75 δις δραχμών για εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς (εξαιρουμένων των 

επενδύσεων από την Ολυμπιακή Αεροπορία). Με Συμβάσεις Παραχώρησης έχουν 

ήδη ανατεθεί η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων καυσίμων, οι 

υπηρεσίες τροφοδοσίας προμηθειών πτήσεων και το ξενοδοχείο εντός του 

Αεροδρομίου, προσελκύοντας γνωστά εταιρικά σχήματα από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και αποτελούν ένδειξη ότι το νέο Αεροδρόμιο προσελκύει διεθνείς 

επενδυτές, οι οποίοι εμπιστεύονται αυτή τη καινοτομική συνεργασία του δημοσίου με 

τον ιδιωτικό τομέα. Το ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε ελληνική δημόσια 
υπηρεσία δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει ή να διακόψει την μελέτη, κατασκευή, 
ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση, λειτουργία, 
διοίκηση ή/και ανάπτυξη του Αεροδρομίου από την εταιρεία αεροδρομίου ή 
για λογαριασμό της. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που προβλέπονται στην 

σύμβαση ή απαιτούνται από το κοινοτικό δίκαιο, ή για λόγους ανωτέρας βίας ή 

εθνικής άμυνας. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων διακοπών είτε παρεμβάσεων από 

το ελληνικό Δημόσιο ή ελληνική δημόσια υπηρεσία, η εταιρεία αεροδρομίου 

δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην σύμβαση.  

 

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αναφορικά με την εκμετάλλευση του αεροδρομίου από 

την εταιρία αεροδρομίου αποτελεί η αποκλειστικότητα που υποχρεούται το 

Ελληνικό Δημόσιο να εξασφαλίσει στην εταιρία κατά τη διάρκεια της συμβατικής 

περιόδου. Το δικαίωμα αποκλειστικότητας αναφέρεται στη μη δημιουργία νέου ή την 

ανάπτυξη, βελτίωση ή αναβάθμιση υπάρχοντος αερολιμένα, τόσο διεθνούς, όσο και 

εσωτερικού, σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων από την Πλατεία Συντάγματος της Αθήνας, 

πριν την εικοστή επέτειο από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης παραχώρησης. 

 

Η Εταιρεία Αεροδρομίου αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι το αεροδρόμιο θα είναι 

ανοικτό υπό ομοιόμορφες συνθήκες για τα αεροσκάφη όλων των κρατών, αναφορικά 

με τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και διευκολύνσεων της που δύνανται να παρέχονται 

από την Εταιρεία Αεροδρομίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την ασφάλεια και 

την ταχύτητα της. 
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Μετά την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, τα έσοδα της εταιρίας 
αεροδρομίου συνίστανται σε τέλη και δικαιώματα προσγείωσης, στάθμευσης, 

παραμονής και εξυπηρέτησης των αεροσκαφών, σε μισθώματα, δικαιώματα και τέλη 

από τη μίσθωση ή παραχώρηση καταστημάτων, γραφείων, κτισμάτων, γηπέδων και 

χώρων προς άσκηση πάσης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, σε τέλη αεροπορικών 

ταξιδιών εξωτερικού, σε τέλη στάθμευσης αυτοκίνητων, καθώς και κάθε άλλο τέλος 

σχετιζόμενο με την γενικότερη λειτουργία και εκμετάλλευση του αεροδρομίου.  

 

Η Εταιρεία Αεροδρομίου αποκτά το δικαίωμα να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ή 
επικαρπίας του Αεροδρομίου για το διάστημα των 30 ετών για το οποίο διαρκεί η 

σύμβαση παραχώρησης74. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων Αεροδρομίου, η Εταιρεία 

Αεροδρομίου θα θεσπίσει δίκαια, εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα είναι 

σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο. Για τη χορήγηση και τη λήψη απόφασης αναφορικά 

με τη χορήγηση ή μη οποιονδήποτε δικαιωμάτων χρήσης ή επικαρπίας 

Αεροδρομίου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία, καθώς και για τη λήψη 

απόφασης αναφορικά με τυχόν τροποποιήσεις, καταγγελίες, παρατάσεις ή 

παραιτήσεις από τα εν λόγω δικαιώματα, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα τηρεί και θα 

εφαρμόζει τα κριτήρια αυτά. Η Εταιρία Αεροδρομίου μπορεί μόνο κατόπιν γραπτής 

έγκρισης του Υπουργού  Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να χορηγεί 

δικαιώματα χρήσης ή επικαρπίας του Αεροδρομίου ή να συνάπτει ανάλογες 

συμβάσεις ή διακανονισμούς που λήγουν μετά την 30η επέτειο της ημερομηνίας 

έναρξης της σύμβασης.  

 

Οι αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο θα βαρύνονται με πλήρη και 

εύλογη συμμετοχή στα έξοδα παροχής όλων των διευκολύνσεων και υπηρεσιών που 

περιλαμβάνονται στις αεροπορικές δραστηριότητες. Η εταιρεία αεροδρομίου 

υποχρεούται να εξασφαλίσει από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου την 

χορήγηση δικαιωμάτων αεροδρομίου που αφορούν στην προσγείωση, στάθμευση 

και απογείωση των αεροσκαφών, την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών με υπηρεσίες 

εδάφους, την διακίνηση επιβατών αποσκευών, φορτίων και ταχυδρομείου, καθώς και 

οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εδάφους διαθέσιμης στο αεροδρόμιο.  

                                                           
74 Η Εταιρεία Αεροδρομίου μπορεί μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ή επικαρπίας του Αεροδρομίου ή να συνάπτει ανάλογες συμβάσεις 
ή διακανονισμούς που λήγουν μετά την 30η επέτειο της ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης.  
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Η χορήγηση του δικαιώματος επιβολής τελών και χρεώσεων στους χρήστες 
του αεροδρομίου γίνεται σε δύο (ή τρία, ανάλογα το είδος της δραστηριότητας) 

τουλάχιστον νομικά πρόσωπα, ένα από τα οποία είναι η Εταιρεία Αεροδρομίου. Το 

σύνολο των υπηρεσιών αυτών είναι στη διάθεση όλων των αερομεταφορέων που 

χρησιμοποιούν εκάστοτε το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου. 

Επίσης, σε κάθε αερομεταφορέα εταιρία θα χορηγούνται, κατόπιν αιτήσεως του, 

όποια δικαιώματα δύνανται ευλόγως να ζητηθούν ώστε να αναλάβει τις σχετικές 

δραστηριότητες διακίνησης επιβατών που μεταφέρονται με το αεροσκάφος του, υπό 

τον όρο πληρωμής ενοικίων και τελών, για τη χρησιμοποίηση των σχετικών 

διευκολύνσεων της Εταιρίας Αεροδρομίου. Τα εν λόγω τέλη συμφωνούνται μεταξύ 

του αερομεταφορέα και της Εταιρίας με βάση ότι ο αερομεταφορέας δεν θα τύχει 

δυσμενούς μεταχείρισης σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο διακινεί επιβάτες και ότι 

δεν θα επιβαρυνθεί για οποιεσδήποτε διευκολύνσεις πέρα εκείνων που θα 

χρησιμοποιεί για τους συμφωνηθέντες σκοπούς του. 

 

Η εκχώρηση των ωραρίων πραγματοποίησης πτήσεων στο αεροδρόμιο θα είναι 

σύμφωνη με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή /και της εταιρίας 

αεροδρομίου σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Υπό τον όρο αυτό, όταν γίνεται 

εκχώρηση των ωραρίων πραγματοποίησης πτήσεων θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι απόψεις της ΥΠΑ και ο Οδηγός Διαδικασιών της ΙΑΤΑ, και οι αποφάσεις να 

λαμβάνονται από την Επιτροπή καθορισμού διαδικασίας δρομολογίων που 

συστάθηκαν υπό την αιγίδα της ΙΑΤΑ. 

 

Το Ελληνικό Δημόσιο εξασφαλίζει ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν θα έχει 

οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια σε σχέση με το αεροδρόμιο ή τις 

δραστηριότητες του σε όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου, και τα οποία θα 

είναι μεγαλύτερα από εκείνα που απολαμβάνουν οι λοιπές εμπορικές αεροπορικές 

εταιρίες, αλλά όλες οι συμφωνίες θα πραγματοποιούνται με αντικειμενικά ίσους 

εμπορικούς όρους. 

 

Μέσα σε ορισμένα πλαίσια η εταιρεία αεροδρομίου θα είναι ελεύθερη να 
επιβάλλει αεροπορικές χρεώσεις. Όμως, ένα πολυετές πλαίσιο θα επιβάλλει 
κάποιο περιοριστικό τύπο καθώς και μέγιστες αυξήσεις στο ύψος ορισμένων 
κατηγοριών αεροπορικών χρεώσεων. Πληρωμές σχετικές με οποιοδήποτε 
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δικαιώματα χρήσης ή επικαρπίας του Αεροδρομίου. Όταν η εταιρία καθορίζει και 

επιβάλλει τέλη και χρεώσεις αεροδρομίου υποχρεούται να ενεργεί κατά τρόπο που 

να μην αντιβαίνει στις διεθνείς υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Υπό την 

προϋπόθεση αυτή, η εταιρία αεροδρομίου θα καθορίζει εκ των προτέρων τα τέλη 

αεροδρομίου κάθε οικονομικής περιόδου με καλή πίστη και σε επίπεδο που εύλογα 

πιστεύει ότι θα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του αεροδρομίου, τα γενικά έξοδα 

διοίκησης, την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που κατανέμονται στο 

σύνολο των αεροπορικών δραστηριοτήτων, τους φόρους εισοδήματος που 

καταβάλει η εταιρία, την απαιτούμενη απόδοση επί του κεφαλαίου της εταιρίας, 

καθώς και τον τόκο που πληρώνεται επί των οφειλών της εταιρείας του αεροδρομίου. 

Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός της εταιρείας αεροδρομίου δεν έχει το δικαίωμα 

επιβολής τελών ή χρεώσεων, εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από την εταιρεία. 

 

Τον Οκτώβριο του 2001 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτέλεσε το πρώτο 

ευρωπαϊκό αεροδρόμιο που ανακοίνωσε σημαντική μείωση των χρεώσεων 

προσγείωσης και στάθμευσης για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρίες. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας του αεροδρομίου ενέκρινε την πρόταση της  

Διοίκησης σχετικά με τη μείωση συγκεκριμένων χρεώσεων του αερολιμένα, που 

αποσκοπούσε στην υποστήριξη των αεροπορικών εταιριών σε μια δύσκολη περίοδο 

για τον κλάδο των αερομεταφορών. Η εταιρεία του αεροδρομίου εκτίμησε ότι τα 

μέτρα που αυτά θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στις προσπάθειες μείωσης του κόστους 

των αεροπορικών εταιριών που χρησιμοποιούν το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποφάσισε να προβεί σε αναθεώρηση των χρεώσεων 

προσγείωσης και στάθμευσης, προσφέροντας σημαντικές μειώσεις στις υπάρχουσες 

χρεώσεις, παρά το γεγονός ότι τα συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και οι 

επιβλαβείς τους συνέπειες στον κλάδο των αερομεταφορών επηρέασαν σημαντικά 

την κίνηση του αεροδρομίου και παρότι προβλεπόταν σημαντική μείωση της κίνησης 

για τον επόμενο χρόνο. Η ενέργεια αυτή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ήταν 
εφικτή λόγω των θετικών αποτελεσμάτων των πρώτων πέντε μηνών 
λειτουργίας του. Η αναθεώρηση της υπάρχουσας δομής των χρεώσεων 
προσγείωσης και στάθμευσης στόχευε επίσης στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας του αεροδρομίου «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» και την ανάδειξή του σε σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο. 
 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

133

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας παροχής ουσιαστικής υποστήριξης στις 

αεροπορικές εταιρίες λόγω της ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης στην αεροπορική 

αγορά και ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις των αεροπορικών εταιριών, ο Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών προχώρησε στην εφαρμογή τριών μέτρων που τέθηκαν σε 

ισχύ από 1ης Νοεμβρίου 2001 και αναμενόταν να ανακουφίσουν άμεσα τις 

αεροπορικές εταιρίες. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:  

o Μείωση των χρεώσεων προσγείωσης και  τάθμευσης για βαρέα αεροσκάφη 

(άνω  των 120 τόνων). Το μέτρο αυτό αναμενόταν να επιφέρει μείωση του 

συνολικού κόστους προσγείωσης και στάθμευσης των αεροπορικών εταιριών 

μεταξύ 6% και 30%. 

o Μείωση των χρεώσεων στάθμευσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το μέτρο 

αυτό θα μείωνε τις χρεώσεις από 5% έως 50%. 

o Μείωση των χρεώσεων στάθμευσης για αεροσκάφη που εκτελούν 

υπερπόντια δρομολόγια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι αεροπορικές εταιρίες 

αναμένεται να έχουν μείωση του κόστους στάθμευσης έως και 60%. 

 

Επιπλέον, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εφάρμοσε από 1ης Ιανουαρίου 2002 ένα 

πρόγραμμα κινήτρων βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, σε δρομολόγια 

εξωτερικού χαμηλής επιβατικής κίνησης.  

Το 2002 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνέχισε την προσπάθεια υποστήριξης των 

αεροπορικών εταιριών προβαίνοντας στην εφαρμογή ενός έκτακτου προγράμματος 

μειωμένων χρεώσεων προσγείωσης και στάθμευσης για το 2002. Το πρόγραμμα 

αυτό - αποτέλεσμα της συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων Μεταφορών & 

Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών - 

αναμενόταν να ανακουφίσει όλες τις αεροπορικές εταιρίες που χρησιμοποιούν το 

αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 

Στο πλαίσιο εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής πρότασης προς τις αεροπορικές 

εταιρείες η οποία παράλληλα θα διασφαλίζει τη δυνατότητα του αεροδρομίου να 

αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, αποφασίστηκε ομόφωνα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, να ισχύσουν τα εξής μέτρα για την περίοδο από 1-1-2002 έως 

και 31-12-2002 : 

o Μείωση 15% στις χρεώσεις προσγείωσης και στάθμευσης για όλα τα 

αεροσκάφη άνω των 55 τόνων. 
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o Μείωση 23% στις χρεώσεις προσγείωσης και στάθμευσης για όλα τα 

αεροσκάφη κάτω των 55 τόνων. 

o Κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δρομολογίων με χαμηλή 

επιβατική κίνηση, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, που περιλαμβάνουν 

σημαντικές μειώσεις στις χρεώσεις προσγείωσης και στάθμευσης. 

o Απαλλαγή από τη χρέωση αεροσταθμού (7.21 ΕΥΡΩ ανά αναχωρούντα 

επιβάτη) για τις άγονες γραμμές εσωτερικού. 

 

Τα παραπάνω μέτρα συνεισφέρουν στη μείωση του άμεσου λειτουργικού κόστους 

των αεροπορικών εταιριών και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του ΔΑΑ. 

Παράλληλα, με το δεύτερο και το τρίτο μέτρο, που αφορούν αφενός αεροσκάφη που 

εξυπηρετούν δρομολόγια μικρών αποστάσεων και αφετέρου δρομολόγια που 

ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του αεροδρομίου, προωθείται ο στόχος 

του να αναδειχθεί σε πρωτεύοντα κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνδέοντας 

την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη και τους 

υπερπόντιους προορισμούς. 

 

Στις μειώσεις αυτές θα υπάρξει μία προσθήκη για απαλλαγή χρέωσης αεροσταθμού 

για τις άγονες γραμμές με παράλληλη επιδότηση από το Υπουργείο Μεταφορών και 

Συγκοινωνιών. Πρόθεση του Υπουργείου αποτελεί, επίσης, η μη επιβολή πρόσθετων 

επιβαρύνσεων προς τους αερομεταφορείς και η κατανομή ενός επιπλέον εσόδου 

από το τέλος ασφάλειας του αεροδρομίου να διατεθεί στην μείωση των τελών του 

αεροδρομίου, όπως και η κατανομή επιπλέον ποσοστού του τέλους εκσυγχρονισμού 

και ανάπτυξης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τα έσοδα του σπατόσημου του 

αεροδρομίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, το τέλος 

εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατανεμόταν κατά 

75% στο Διεθνή Αερολιμένα και κατά 25% στην ΥΠΑ. Από το 2002 ένα επιπλέον 

15% θα δοθεί προκειμένου να μεταβιβαστεί πλήρως στη μείωση των τελών του νέου 

αεροδρομίου, που σημαίνει ότι η ΥΠΑ θα εισπράττει για διάστημα ενός έτος το 10%, 

ενώ το 90% θα πηγαίνει στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 

 

Στο πρόγραμμα του Υπουργείου υπάρχει και μια δεύτερη φάση υλοποίησης ενός 

προγράμματος ενίσχυσης των τακτικών αεροπορικών γραμμών προκειμένου να 

επιτευχθεί μείωση του κόστους της αεροπορικής μεταφοράς. Και το τελευταίο μέτρο 
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το οποίο συζητείται και το οποίο ήδη έχουν πάρει κάποιες άλλες χώρες είναι η 

ενεργοποίηση του άρθρου 87 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

αναφέρεται στη δυνατότητα παροχής ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού μέσω του καθορισμού χαμηλών ναύλων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοιες κατηγορίες, πολύτεκνες οικογένειες, φοιτητές  

ροερχόμενοι από χαμηλού εισοδήματος οικογένειες, αγροτικός πληθυσμός με 

συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, στρατευμένοι κλπ 

 
2.4.4 Χρηματοδότηση του έργου κατασκευής του αεροδρομίου 
 
Η τοις μετρητοίς πληρωμή από την κοινοπραξία των ιδιωτικών εταιρειών για 
το 65% του μετοχικού κεφαλαίου θα καταβληθεί προς την εταιρεία του 
Αερολιμένα και θα αποτελέσει το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας.  
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 

Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (ECU), διαιρούμενο σε 30.000.000 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ECU η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται ως 

εξής: 

o Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει 16.500.000 μετοχές συνολικής 

ονομαστικής αξίας 165.000.000 ECU που αποτελούν το 55% του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας. 

o Η εταιρεία Hochtief Aktiengesellschaft vorm.Gebr. Helfmann αναλαμβάνει 

10.837.500 κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 108.375.000 ECU 

που αποτελούν το 36,125% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

o Η εταιρεία ABB Calor Emag Schaltanlagen AG αναλαμβάνει 1.500.000 κοινές 

μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 15.000.000 ECU που αποτελούν το 

5,0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

o Η εταιρεία H. Krantz – TKT GmbH αναλαμβάνει 1.125.000 κοινές μετοχές 

συνολικής ονομαστικής αξίας 11.250.000 ECU που αποτελούν το 3,75% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

o Η εταιρεία Flughafen Athen – Spata Projektgesellschaft mbH αναλαμβάνει 

37.500 κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 375.000 ECU που 

αποτελούν το 0,125% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

136

Οι τελικοί δικαιούχοι της εκμετάλλευσης του έργου είναι οι αντίστοιχοι μέτοχοι της 

κοινοπραξίας, ανάλογα με το ύψος το ποσοστού συμμετοχής του καθενός.  

 

Έσχατος δικαιούχος Αντίστοιχος Κοινός Μέτοχος 

Hochtief Aktiengesellschaft vorm.Gebr. 

Helfmann 

Hochtief Aktiengesellschaft vorm.Gebr. 

Helfmann 

ABB Calor Emag Schaltanlagen AG ABB Calor Emag Schaltanlagen AG 

H.Krantz – TKT GmbH H.Krantz – TKT GmbH 

Hochtief Aktiengesellschaft vorm.Gebr. 

Helfmann 

Flughafen Athen – Spata 

Projektgesellschaft mbH 

 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται ως εξής: 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο σε ολοσχερή αποπληρωμή της συμμετοχής του στο 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συνεισφέρει: 

o Την επικαρπία επί τμημάτων γης 16.975.500 τετραγωνικών μέτρων, 

κυριότητας του Eλληνικού Δημοσίου στα Σπάτα Αττικής για περίοδο 30 

ετών από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης Ανάπτυξης του 

Αεροδρομίου 

o Την αξία των εργασιών και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν 

πριν από την ημερομηνία έναρξης από ή/και για λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με το ακίνητο, τη Σύμβαση Ανάπτυξης 

του Αεροδρομίου και την εταιρεία αεροδρομίου για τους σκοπούς του 

έργου. Η αξία των κοινών μετοχών, που αναλαμβάνει ως ανωτέρω το 

Ελληνικό Δημόσιο, λογίζεται ως πλήρως καταβεβλημένη. Εντός 14 

ημερών από την ημερομηνία έναρξης θα εκδοθούν τίτλοι μετοχών της 

Εταιρείας με την ένδειξη ‘μετοχές πλήρως καταβεβλημένες’. 

 

Η πρώτη τμηματική καταβολή των 67.500.000 ECU που ισοδυναμεί με το 50% της 

συνολικής ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών που έχουν αναλάβει οι μέτοχοι 

αυτοί, θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών μετά από την ημερομηνία έναρξης. Με 

την πρώτη αυτή τμηματική καταβολή θα εκδοθούν τίτλοι μετοχών με την ένδειξη 

‘μετοχές μερικώς καταβεβλημένες’. 
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2. Οι λοιποί μέτοχοι θα καταβάλλουν το σύνολο της συμμετοχής τους στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με τμηματικές καταβολές σε μετρητά, ως 

ακολούθως: 

 
Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Κεφαλαίου75 

Κοινές Μετοχές 

 

Μέλος της Κοινοπραξίας Ποσό (ECU) Ημερομηνία 

Hochtief Aktiengesellschaft 
vorm.Gebr. Helfmann 

54.187.500 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 
την ημερομηνία Έναρξης 

  
54.187.500 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

ABB Calor Emag Schaltanlagen AG 
7.500.000 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 

την ημερομηνία Έναρξης 

  
7.500.000 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

H. Krantz - TKT GmBH 
5.625.000 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 

την ημερομηνία Έναρξης 

  
5.625.000 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

Flughafen Athen - Spata 
Projektgesellschaft mbH 

187.500 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 
την ημερομηνία Έναρξης 

  
187.500 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

 
 

Η διαφορά των δόσεων αναφορικά με κάθε κοινή μετοχή ποσού 67.500.000 ECU θα 

καταβληθεί μέχρι τη δεύτερη επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ως εξής: 

 
Δευτερεύον Χρέος 

 

Μέλος της Κοινοπραξίας Ποσό (ECU) Ημερομηνία 

Hochtief Aktiengesellschaft 
vorm.Gebr. Helfmann 

18.062.500 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 
την ημερομηνία Έναρξης 

  
18.062.500 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

ABB Calor Emag Schaltanlagen AG 
2.500.000 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 

την ημερομηνία Έναρξης 

                                                           
75 Πηγή από σελ. 5836 Σύμβασης Παραχώρησης 
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2.500.000 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

H. Krantz - TKT GmBH 
1.875.000 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 

την ημερομηνία Έναρξης 

  
1.875.000 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

Flughafen Athen - Spata 
Projektgesellschaft mbH 

62.500 Μέσα σε 14 ημέρες μετά 
την ημερομηνία Έναρξης 

  
62.500 

Κατά τη δεύτερη επέτειο 
της Ημερομηνίας 
Έναρξης 

 
 
Εκτός από την ίδια χρηματοδότηση των ιδιωτών επενδυτών της αναδόχου 

κοινοπραξίας, απαιτήθηκαν επιπρόσθετα κεφάλαια για την χρηματοδότηση του 

έργου. Λόγω του μεγάλου χρόνου αποπληρωμής των δανείων και επειδή η περίοδος  

λήξης των δανείων των εμπορικών τραπεζών είναι σημαντικά μικρότερη, τα δάνεια 

για μακροπρόθεσμα εθνικά επενδυτικά έργα υποδομών χορηγούνται από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία εξαιτίας του αναπτυξιακού της 

χαρακτήρα μπορεί να χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια για μεγάλα έργα υποδομής 

διάρκειας δεκαετιών. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνωστοποίησε 

επίσημα στο ελληνικό δημόσιο και τα μέλη της κοινοπραξίας ότι με τους παρακάτω 

όρους θα παράσχει δανειακή διευκόλυνση στην εταιρεία Αεροδρομίου στην βάση 

μιας ή περισσότερων αναλυτικών συμβάσεων χρηματοδότησης που αντανακλούν 

αυτούς τους όρους, χωρίς απαίτηση για την λήψη τυχόν περαιτέρω διαδικαστικών 

ενεργειών, εκτός εάν συμφωνηθεί αλλιώς από το Ελληνικό Δημόσιο και τα μέλη της 

Κοινοπραξίας. Το Eλληνικό Δημόσιο, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, 
υποχρεούται να παρέχει εγγύηση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην εταιρεία αεροδρομίου, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης δανειοδότησης. 
 
Το Eλληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για τη μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, και ολοκλήρωση του 

Αεροδρομίου, θα της παράσχει, όταν ζητηθεί από την Τράπεζα, μία ή περισσότερες 

μακροπρόθεσμες εγγυήσεις χρεών. Το ανώτατο συνολικό όριο ευθύνης του 
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Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις εγγυήσεις αυτές, δεν μπορεί να υπερβεί το 

50% του συνολικού κόστους της μελέτης, κατασκευής, θέσης σε λειτουργία, και 

ολοκλήρωσης του Αεροδρομίου, 

 

Για την παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει από την 

εταιρεία Αεροδρομίου ετήσια προμήθεια αδράνειας καταβλητέα ανά τρίμηνο 

προκαταβολικά που θα ανέρχεται σε 1% ανά έτος επί του εκάστοτε ανώτατου ορίου 

για το οποίο θα ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική εγγύηση ή 

κατ’ εφαρμογή της (σε σχέση τόσο με αναληφθέντα όσο και με μη αναληφθέντα 

ποσά). 

 
Ενδεικτικός πίνακας όρων Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
 

Ποσό ECU 1070 εκατομμύρια (ή μέχρι 50% του συνολικού 

κόστους του έργου) 

Ανάληψη 1996 ECU 113 εκατομμύρια 

 1997 ECU 125 εκατομμύρια 

 1998 ECU 247 εκατομμύρια 

 1999 ECU 382 εκατομμύρια 

 2000 ECU 203 εκατομμύρια 

 Σύνολο ECU 1070 εκατομμύρια 

Αποπληρωμή Περίοδος ανάληψης 4,5 έτη 

 Περίοδος χάριτος 3,5 έτη 

 Περίοδος τοκοχρεολυτική 17 έτη 

 Οριστική εξόφληση 25 ετών (από το 1996) 

Επιτόκιο Κόστος Κεφαλαίων Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων + 15 basis points (καθοριζόμενο κατά το 

χρόνο εκάστης ανάληψης) 

Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου Οι όροι του δανείου να συμφωνούν με του 

αντίστοιχους όρους της Σύμβασης Ανάπτυξης 

Αεροδρομίου 

Κατάταξη  Κατ’ ισοτιμία με τα εμπορικά δάνεια εκτός από την 

ύπαρξη εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου και εκτός 

εάν συμφωνηθεί άλλως μεταξύ της ΕΤΕπ και των 

τραπεζών 

Εγγύηση Το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τη Σύμβαση 

Ανάπτυξης Αεροδρομίου 

Όροι ανάληψης (εάν απαιτηθεί) 1. Ποσά Ανειλημμένης Υποχρέωσης επένδυσης 

έχουν διατεθεί 

2. Εμπορική και άλλη χρηματοδότηση ή δάνεια 
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απαιτούμενα έχουν διατεθεί, και/ή 

3. Διατάξεις που κοινώς ευρίσκονται στους 

πίνακες όρων της ΕΤΕπ ή των εμπορικών 

δανειστών και αναφέρονται σε 

προηγούμενους όρους, εγγυήσεις, 

δεσμεύσεις, γεγονότα υπερημερίας και λοιπές 

καθιερωμένες διατάξεις  

 

Τέλος, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για 

να επιτύχει επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσού 150.000.000 ECU, 

που θα καταβληθούν στην εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με τις χρονολογίες 

πληρωμής που προσδιορίζονται ως εξής: 

 
Επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

1ο τμήμα  

Ημερομηνία  Ποσό 

30 Ιουνίου 1994 37,5 εκατομμύρια ECU 

30 Ιουνίου 1995 37,5 εκατομμύρια ECU 
30 Ιουνίου 1996 37,5 εκατομμύρια ECU 
30 Ιουνίου 1997 37,5 εκατομμύρια ECU 
  

2ο τμήμα  

30 Ιουνίου 1994 62,5 εκατομμύρια ECU 

30 Ιουνίου 1995 62,5 εκατομμύρια ECU 
30 Ιουνίου 1996 62,5 εκατομμύρια ECU 
30 Ιουνίου 1997 62,5 εκατομμύρια ECU 
 

Κατά το μέτρο που οποιοδήποτε τμήμα των 150.000.000 ECU δεν διατεθεί υπό 

μορφή τέτοιων επιδοτήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει τα σχετικά ποσά στην 

Εταιρεία Αεροδρομίου σε μορφή επιδότησης σύμφωνα με το πρόγραμμα του 

παραπάνω πίνακα. 
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3. Βασικά Σημεία & Συγκρίσεις Συμβάσεων Παραχώρησης 
 

Αφού είδαμε παραπάνω τα βασικά σημεία των συμβάσεων παραχώρησης των 

κυριότερων και σπουδαιότερων έργων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη 

μέθοδο των ΣΔΙΤ, επιχειρείται στο παρόν κεφάλαιο η συνοπτική παρουσίαση των 

συμβάσεων , κυρίως με τη μορφή με την οποία εμφανίζονται οι διάφορες ρυθμίσεις 

στο κείμενο της κάθε μιας από τις εξεταζόμενες συμβάσεις. 

Ρυθμίσεις οι οποίες εξετάζονται κατά τη συγκριτική παρουσίαση των συμβάσεων 
 

 

Πριν την έναρξη της 

παραχώρησης 

Κατά τη μελέτη / κατασκευή Κατά τη λειτουργία 

εκμετάλλευση 

Υποχρεώσεις των μερών Σύμβαση μελέτης κατασκευής Απόδοση επί του μετοχικού κεφαλαίου 

Χρηματοδότηση του έργου 

(χρηματοδοτικό σχήμα) 

Προθεσμίες του αναδόχου και ποινικές 

ρήτρες 

Ανώτατα όρια διοδίων τελών 

Δάνεια και εγγυήσεις Αποζημιώσεις στον ανόδοχο Επίπεδο εξυπηρέτησης 

Φορολογικά ζητήματα Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση 

ποιότητας 

Αποζημιώσεις στον ανάδοχο 

Ασφαλιστικές συμβάσεις Υπεργολαβίες – επέκταση των 

εργασιών 

 

 

 
Γενικά, η εμπειρία από συγχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

έχει επιδείξει ότι η μέθοδος παραχώρησης επιταχύνει την κατασκευή ενός 

συγκοινωνιακού έργου δίχως να απαιτεί τη δέσμευση κρατικών κονδυλίων, τα οποία 

με αυτό τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς, λιγότερο 

ελκυστικούς για έναν ιδιώτη επενδυτή. Επιπλέον, το κράτος διατηρεί τη δυνατότητα 

μη επιβολής νέας φορολογίας, εφόσον την κατασκευή του έργου καλούνται να 

πληρώσουν οι χρήστες της υποδομής μέσω της καταβολής τελών χρήσης (π.χ. 

διοδίων). 

 

Κατά βάση η μέθοδος συγχρηματοδότησης, σύμφωνα με την πρακτική εφαρμογή 

της στην Ελλάδα, αποτελεί ουσιαστική παραχώρηση, στον ιδιωτικό τομέα, της 

ανάπτυξης και της για ορισμένο διάστημα εκμετάλλευσης έργων, που υπό άλλες 
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συνθήκες (επάρκεια κονδυλίων από πλευράς Δημοσίου) θα αποτελούσαν έργα εξ 

ολοκλήρου του Δημόσιου Τομέα. Παρ' όλα αυτά, συνθήκες που έχουν να κάνουν 

με:76 

1. ανεπάρκεια οικονομικών πόρων του Δημοσίου για διεκπεραίωση αυτών των 

πολυδάπανων έργων, 

2. διάθεση του κράτους να ενισχύσει την ιδιωτική συμμετοχή στην ανάπτυξη της 

υποδομής (κυρίως όσον αφορά σε συγκοινωνιακούς άξονες), 

3.  αποδέσμευση πόρων του Δημοσίου, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε άλλους 

τομείς, καταστούν πρακτικά αναπόφευκτη την υιοθέτηση της μεθόδου 

συγχρηματοδότησης. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα 

η σημαντική συμμετοχή του Δημοσίου στο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου (πολλές 

φορές άνω του 50%) έμμεσα ή άμεσα επιβάλλει τη χρησιμοποίηση του όρου 

"συγχρηματοδότηση", αντί του όρου "αυτοχρηματοδότηση", ως προσφορότερου για 

να περιγράψει την ακολουθούμενη διαδικασία. 

 

Σε ένα συμβόλαιο παραχώρησης ο κάθε συμβαλλόμενος έχει διαφορετικά κίνητρα 

και αναμένει διαφορετικής μορφής ωφέλειες από την επικείμενη συνεργασία. Η 

ανάδοχος εταιρεία έχει ως βασικό στόχο την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, 

ενώ αντίθετα το Δημόσιο ενδιαφέρεται για την αποπεράτωση του έργου με μειωμένη 

(αν όχι μηδενική) συμμετοχή, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς 

ασφάλειας και εξυπηρέτησης των χρηστών. Είναι επόμενο λοιπόν, οι διαφορετικές 

αυτές επιδιώξεις να εμφανίζονται στο κείμενο της σύμβασης παραχώρησης με τη 

μορφή ιδιαίτερων ρυθμίσεων. Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των ρυθμίσεων 

σκόπιμο είναι να επιχειρηθεί ο διαχωρισμός τους σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες όμως 

δεν παύουν να είναι αλληλένδετες. Οι κατηγορίες αυτές, οι οποίες και αποτελούν 

βασικό αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Δημοσίου και του υποψηφίου 

αναδόχου, αφορούν: 

(1) τη διασφάλιση των δανειστών από κινδύνους που σχετίζονται με το 

αυξημένο επιχειρηματικό ρίσκο (επιτόκια, πληθωρισμός, συναλλαγματικοί κίνδυνοι 

                                                           
76 Δεληκανάκης Ι. και Πανδής Χ. «Ο αυξανόμενος ρόλος της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη 
χρηματοδότηση και στην υλοποίηση και διαχείριση των μεγάλων χερσαίων συγκοινωνιακών αξόνων»,Τεχνικά 
Χρονικά, σελ. 83 – 95, Μάιος – Ιούνιος 1996 
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κ.ά.) και το ρίσκο αγοράς (αναμενόμενα έσοδα, ανταγωνιστικά έργα κ.ά.). Οι 

ρυθμίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα πιέσεων που ασκούν οι δανειστές στον ανάδοχο 

και εμφανίζονται στο κείμενο της σύμβασης έπειτα από σχετική αίτηση του 

αναδόχου. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για 

την παραχώρηση (ή όχι) του έργου και τον προσδιορισμό εκ μέρους του ιδιώτη των 

ιδίων κεφαλαίων. 

(2) Στη διαμόρφωση του συμβατικού ανταλλάγματος, δηλαδή το τι παραχωρεί 

το Δημόσιο και το πώς αυτό γίνεται αποδεκτό από τον ανάδοχο. Ουσιαστικά, 

περιέχει ρυθμίσεις που προκύπτουν από τις αρχικές προθέσεις του Δημοσίου. 

Αφορούν κυρίως σε ρυθμίσεις που καλύπτουν το πολιτικό ρίσκο (αλλαγές στη 

νομοθεσία, ανωτέρα βία, περιβαλλοντικές ρυθμίσεις κ.ά.) και το ρίσκο κατασκευής 

(ατυχήματα, εύρεση αρχαιοτήτων κ.ά.). Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν 

συμπεριλαμβάνεται το οικονομικό ρίσκο, το οποίο σχετίζεται περισσότερο με την 

αποπληρωμή των δανείων (δηλαδή την πρώτη κατηγορία). 

(3) τον έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου. Πρόκειται για 

ρυθμίσεις που επιδιώκει το Δημόσιο, προκειμένου να έχει μια σαφή εικόνα τόσο της 

πορείας των εργασιών όσο και της οικονομικής κατάστασης του αναδόχου. 

Ουσιαστικά, με τις ρυθμίσεις αυτές εκφράζεται η διάθεση του δημοσίου για έλεγχο 

της καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Κατηγορίες θεμάτων προς συζήτηση κατά τις διαπραγματεύσεις Δημοσίου – υποψηφίου αναδόχου 77 

 

Εξασφάλιση δανειστών 

Χρηματοδότηση του έργου 

Διαμόρφωση συμβατικού 

ανταλλάγματος 

Έλεγχος εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων αναδόχου 

Χρηματοδοτική συμβολή του 

Δημοσίου 

Εκμετάλλευση του έργου Χρονοδιάγραμμα και 

αποπεράτωση εργασιών 

Εγγυήσεις των δανείων του 

αναδόχου από το Δημόσιο 

Πολιτικό ρίσκο / μεταβολή 

συνθηκών 

Ποιοτικός έλεγχος και 

διασφάλιση ποιότητας 

Τήρηση αποθεμάτων Προθεσμίες και 

χρονοδιαγράμματα καταβολών 

του Κ.τ.Ε. 

Επίπεδο εξυπηρέτησης 

Εγχειρίδια λειτουργίας 

συντήρησης 

Κίνδυνος πληθωρισμού και 

συνολικός κίνδυνος 

Ασφαλίσεις – ανωτέρα βία – 

εύρεση αρχαιοτήτων 

Χρηματοοικονομικές αναφορές 

αναδόχου 

Εγγυήσεις εσόδων και μη 

ανταγωνιστών 

Ποινικές ρήτρες 

Επίλυση διαφορών / 

υποκατάσταση του αναδόχου 

► 

 

► 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
77 Πολίτου Δ., «Μέθοδοι Παραχώρησης Συγκοινωνιακών Έργων:Συγκριτική Αξιολόγηση», διπλωματική εργασία, 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Μάρτιος 1998 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

145

4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια συστηματική περιγραφή των διαφόρων σταδίων της 

διαδικασίας. Αρχικά το Δημόσιο εξετάζει τη δυνατότητα κατασκευής του έργου με 

αυτοχρηματοδότηση, και την ελκυστικότητά του για προσέλκυση ιδιωτικών 

κεφαλαίων. Αυτό αποτελεί και το βασικό στάδιο στην όλη διαδικασία, εφόσον 

καθορίζει αν ένα έργο τελικά θα παραχωρηθεί. Με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, 

στη συνέχεια, το Δημόσιο οριοθετεί τις αρχικές του επιδιώξεις, οι οποίες κυρίως 

αναφέρονται  

α) στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του έργου και  

β) στη χρηματοδότησή του. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι, σε πρώτο στάδιο, καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ότι 

δηλαδή πληρούν την τεχνική κατάρτιση και εμπειρία αλλά και της νομικής φύσεως 

προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, και εφόσον γίνει μια προεπιλογή των επικρατέστερων, 

ακολουθεί η Β φάση του διαγωνισμού, όπου το ζητούμενο είναι η ολοκληρωμένη 

προσφορά των υποψηφίων. Κατά τη Β φάση του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι 

καταθέτουν τις προσφορές τους, για τη διαμόρφωση των οποίων έχει προηγηθεί 

"μελέτη βιωσιμότητας", σύμφωνα με την οποία γίνεται η εκτίμηση του κόστους 

κατασκευής και συντήρησης, των εσόδων, της ζητούμενης χρηματοδοτικής 

συμβολής του Δημοσίου (άρα και των ιδίων κεφαλαίων), της ζητούμενης απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων και των ζητούμενων εγγυήσεων εκ μέρους του Δημοσίου. 

 

Μετά την κατάθεση των προσφορών γίνεται η αξιολόγησή τους και επιλέγεται ο 

"προσωρινός ανάδοχος", ο οποίος θα προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον 

εκπρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να διαμορφωθεί το οριστικό 

κείμενο της σύμβασης παραχώρησης. Η τελική συμφωνία θα επιτευχθεί στο σημείο 

εκείνο των διαπραγματεύσεων όπου οι όροι που θα θέσουν οι συμβαλλόμενοι, 

έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις, θα τύχουν κοινής αποδοχής. 

 

Το κείμενο της σύμβασης είναι δεσμευτικό για τα εμπλεκόμενα μέρη και τίθεται σε 

ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή του. Η έναρξη της περιόδου παραχώρησης γίνεται, 

εφόσον έχουν συναφθεί και οι απαραίτητες δανειακές συμβάσεις του αναδόχου, 
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δηλαδή αφότου έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου. Οι συνήθεις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου οι υποψήφιοι δανειστές να 

συνάψουν δανειακές συμβάσεις με τον ανάδοχο, είναι: 

α) φερεγγυότητα εκ μέρους του αναδόχου (σχετίζεται άμεσα με τη δυνατότητα 

αποπληρωμής του δανείου)  

β) προσιτό ύψος του ζητούμενου δανείου και  

γ) ικανοποιητικοί όροι της σύμβασης παραχώρησης. 

 

Η παραπάνω διαδικασία αντικατοπτρίζεται, επίσης, στο κείμενο της σύμβασης, 

εφόσον κάθε ρύθμιση, που περιέχεται σε αυτήν, είναι αποτέλεσμα σχετικής αίτησης 

του εκάστοτε ενδιαφερόμενου μέρους. Υπό αυτό το πρίσμα, όλες οι επιδιώξεις των 

μερών καθώς και οι οποιεσδήποτε υποχωρήσεις τους μπορούν να 

"αποκρυπτογραφηθούν" αναλύοντας το σχετικό κείμενο της σύμβασης. Οι διάφορες 

φάσεις της διαδικασίας παραχώρησης, όπως αυτή υλοποιείται στην Ελλάδα, 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

Διαδικασία παραχώρησης δημοσίου έργου στην Ελλάδα 

 
Α’ ΦΑΣΗ: 

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος» από το Δημόσιο. 
Προεπιλογή με βάση γενικά κριτήρια 

Λεπτομερέστερη περιγραφή των επιδιώξεων του Δημοσίου σε 
δεύτερο στάδιο. 

ΔΗΜΟΣΙΟ 

Β’ ΦΑΣΗ: 
«Μελέτες βιωσιμότητας» από τους υποψηφίους. 

Εκτιμήσεις διαφόρων οικονομικών παραμέτρων και 
διαμόρφωση της τελικής προσφοράς τους. 

Επιλογή προσωρινού αναδόχου, μετά από αξιολόγηση των 
προσφορών 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 

Γ’ ΦΑΣΗ: 
Έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Δημοσίου και 

προσωρινού αναδόχου, προκειμένου να διαμορφωθεί το 
τελικό κείμενο της σύμβασης. 

Έναρξη της παραχώρησης, αφότου συναφθούν και οι 
δανειακές συμβάσεις του αναδόχου. 

ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 
5.1. Περίοδος παραχώρησης 

 

Με την έναρξη της παραχώρησης ξεκινούν οι υποχρεώσεις αλλά, και τα δικαιώματα 

αμφότερων των μερών, όπως αυτά περιγράφονται στο κείμενο της σύμβασης. 

 

Συνήθως, το ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί στον ανάδοχο και αυτός το αποδέχεται το 

αποκλειστικό δικαίωμα μελέτης, κατασκευής, ανάπτυξης, οργάνωσης και 

εκμετάλλευσης του έργου. Η χρηματοδότηση δε αυτού πραγματοποιείται συχνά και 

με τη συμμετοχή τον Δημοσίου ή / και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό. Προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα που παραχωρείται 

στον ανάδοχο, το Δημόσιο προβαίνει σε δεσμεύσεις που αφορούν στα εξής: 

1. Αποκλεισμό ανταγωνισμού (κατασκευή ή επιδότηση ανταγωνιστικών έργων). 

2. Εξασφάλιση προσπελασιμότητας (ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου). 

3. Προστασία από ενδεχόμενες τροποποιήσεις νόμων με επιπτώσεις στα 

συμβατικά δικαιώματα του αναδόχου. 

4. Μη παραχώρηση ανάλογου δικαιώματος σε τρίτους. 

 

Από την άλλη πλευρά, ο ανάδοχος προβαίνει σε δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν 

με: 

1. Την εξασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων. 

2. Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

3. Την προστασία των περιοίκων. 

 

Οι υποχρεώσεις, πέρα από τη χρηματοδότηση του έργου και την παροχή εγγυήσεων 

που αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι, καθορίζονται πλήρως με το κείμενο της 

σύμβασης παραχώρησης. Από την πλευρά του αναδόχου, οι υποχρεώσεις αυτές 

αφορούν κυρίως σε μελέτες και συναφείς έρευνες, κατασκευές ή εγκαταστάσεις, 

συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού, τήρηση προδιαγραφόμενης υψηλής 

ποιότητας, εκπαίδευση προσωπικού, ασφάλιση του έργου (καθ' όλη τη διάρκεια της 
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παραχώρησης), ενημέρωση του κοινού (χρηστών του έργου κλπ.), διευκόλυνση 

στην άσκηση εποπτείας εκ μέρους του Κ.τ.Ε. (Κύριος του Έργου), συνεργασία με τις 

αρχές, τήρηση νόμων κλπ. Από την πλευρά του Δημοσίου, οι κύριες υποχρεώσεις 

αφορούν απαλλοτριώσεις, πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις, αστυνόμευση, δεσμεύσεις για τη μη διακοπή της λειτουργίας του 

έργου καθώς και την αποκλειστικότητα του δικαιώματος εκμετάλλευσης, δικαιώματα 

πρόσβασης, έκδοση αδειών και παραχώρηση χώρων κατασκευής.  

 

Πέρα όμως από τα παραπάνω, το σημαντικότερο μέρος των υποχρεώσεων, που 

αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι, είναι αυτό που αφορά στα χρηματοοικονομικά 

ζητήματα. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης ενός αναλαμβανόμενου έργου βασίζεται 

στη δυνατότητα απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων. 

 

Σε ό,τι αφορά στα συγκοινωνιακά έργα, αυτό μεταφράζεται σε εισπράξεις των τελών 

χρήσης, άρα στην προσέλκυση χρηστών της υποδομής. Τα στοιχεία, που συνθέτουν 

χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου, παρουσιάζονται λεπτομερώς στη συνέχεια. 

 

5.2. Δάνεια και εγγυήσεις 

 

Τα δάνεια, που θα συνάψει ο ανάδοχος, θα εξαρτηθούν από τη χρηματοπιστωτική 

του ικανότητα, δηλαδή από το βαθμό στον οποίο μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη 

για έγκαιρη, μέσα στις προθεσμίες, αποπληρωμή. Στη χώρα μας ένα μεγάλο μέρος 

των εγγυήσεων των δανείων του αναδόχου δίνεται από τον ίδιο, ενώ η αποπληρωμή 

τους γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια, της περιόδου λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει, διότι 

οι εμπορικές τράπεζες είναι αρκετά επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο να 

εγγυηθούν οι ανάδοχοι τα δάνεια που συνάπτουν, ιδιαίτερα στην αρχή της περιόδου 

λειτουργίας όπου τα έσοδα είναι χαμηλά και οι εκταμιεύσεις μεγάλες. Σε αυτό το 

στάδιο το επιχειρηματικό ρίσκο της επένδυσης είναι αρκετά μεγάλο για τον ανάδοχο. 

Αντίθετα, κατά την περίοδο μελέτης-κατασκευής, τα δάνεια του αναδόχου είναι 

συνήθως εγγυημένα από όμιλο εμπορικών τραπεζών, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. Οι εγγυήσεις, που μπορεί να έχουν και τη μορφή ανέκκλητης 
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πίστωσης ή κρατήσεων επί των πληρωμών, αφορούν κυρίως στις εξής υποχρεώσεις 

του αναδόχου: 

 Την ίδια συμμετοχή του (συνήθως εγγυημένη σε κάποιο ποσοστό της) 

 Την εξασφάλισή της δανειακής χρηματοδότησης. 

 Την καλή εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών. 

 Την καλή εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. 

 

Εγγυήσεις δανείων του αναδόχου όπως αυτές διαμορφώνονται στις συμβάσεις που εξετάζονται 

 
 Λεωφόρος Σταυρού-

Ελευσίνας 
Αεροδρόμιο Σπάτων Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 

Περίοδος λειτουργιών 
εκμετάλλευσης 

Ελληνικό Δημόσιο για το 
70% των δανείων και 

European Investment Fund 
για το υπόλοιπο 30% 

Ελληνικό Δημόσιο μέχρι 
ποσοστό 50% και επιπλέον 
παροχή πιστώσεων για τις 

δύο πρώτες δόσεις 

Δέσμευση, με τη σύμβαση, 
ότι θα εγγυηθεί τα δάνεια το 

ελληνικό Δημόσιο 

Περίοδος μελέτης 
κατασκευής 

Από όμιλο εμπορικών 
τραπεζών 

Εγγύηση HERMES 
(εμπορικές τράπεζες) 

Από όμιλο εμπορικών 
τραπεζών 

 

 
5.3. Απόδοση επί του ιδίου κεφαλαίου 

 

Ο δείκτης, που χρησιμοποιείται και στις τρεις εξεταζόμενες συμβάσεις ως μια ενιαία 

βάση αναφορά για τον έλεγχο των ταμειακών ροών του αναδόχου, αντιπροσωπεύει 

την πραγματοποιούμενη απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων. Αυτή η απόδοση, 

σύμφωνα με τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ορίζεται ως : 

 

Α.Ι.Κ.* = Καθαρά κέρδη / Ίδια κεφάλαια 

*Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ο Α.Ι.Κ. εκφράζει την αποδοτικότητα μιας επένδυσης για έναν ιδιώτη επενδυτή (π.χ. 

μια χαρακτηριστική τιμή του δείκτη για τα ελληνικά δεδομένα θα μπορούσε να είναι 

15%). Στην ελληνική βιβλιογραφία ο συντελεστής αυτός εμφανίζεται ως δυνάμενος 

να υπολογιστεί με βάση λογιστικές, αλλά και πραγματικές αξίες. Σύμφωνα με τη 

λογιστική θεώρηση, ο υπολογισμός του Α.Ι.Κ. θα μπορούσε να γίνει από τον 

παρακάτω τύπο: 
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)Μετοχών Προνομ. Αξία Ονομασ.()Κεφ. Ίδια(
)Μετοχών Προνομ. Μερίσμ.()Κέρδη Καθ.(A.I.K

−
−

=  

 

Με βάση τον βαθμό επιστροφής των επενδεδυμένων ιδίων κεφαλαίων στον 

ανάδοχο, προσαυξημένων με την αιτούμενη μέση απόδοση αυτών, καθορίζεται η 

πραγματική διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, η οποία μπορεί να είναι 

μικρότερη ή ίση της συμβατικής. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν το χρονικό σημείο 

όπου μηδενίζεται η καθαρά παρούσα αξία του έργου με το ζητούμενο επιτόκιο 

αναγωγής, το οποίο έχει έννοια απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity - 

ROE), επέλθει πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας παραχώρησης, τότε 

σύμφωνα με τις συμβάσεις επέρχεται λήξη της εκμετάλλευσης της υποδομής από 

τον ανάδοχο (δηλαδή της παραχώρησης). 

 

Τέτοιου είδους συμφωνία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη ισχύει στις συμβάσεις 

των έργων: γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και λεωφόρος Σταυρού-Ελευσίνας, όπως 

αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση των επιμέρους συμβάσεων. Αντίθετα, στη 

σύμβαση του Αεροδρομίου των Σπάτων, εντός 10 τουλάχιστον ετών προ της λήξεως 

της συμβατικής περιόδου των 30 ετών, το ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία 

Αεροδρομίου διατηρούν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν εκ νέου την 

ενδεχόμενη παράταση της περιόδου παραχώρησης. 

 

5.4. Φορολογικά Θέματα 

 

Οι φορολογικές απαλλαγές ή παρόμοιες ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν και ένα 

επιπλέον κίνητρο για τον ανάδοχο μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην 

ελκυστικότητα ενός ΒΟΤ έργου. Οι συνηθέστερες φορολογικές απαλλαγές, που 

έχουν βρει εφαρμογή στη χώρα μας, έχουν τη μορφή του αφορολόγητου 

αποθεματικού είτε απευθείας απαλλαγής επιδότησης. Οι διάφορες μορφές, που 

συναντήθηκαν στα εξεταζόμενα έργα, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                         
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 

151

Φορολογικές απαλλαγές του αναδόχου και αποθεματικά 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Λεωφόρος Σταυρού-
Ελευσίνας 

Αεροδρόμιο Σπάτων Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 

Χρηματοδοτική συμβολή 
Κ.τ.Ε 

Χαρακτηρίζεται ως 
επιδότηση κεφαλαίου και δεν 
υπόκειται σε κανένα φόρο 

Ολόκληρο το μετοχικό 
κεφάλαιο δεν υπόκειται σε 
φορολόγηση για τα πρώτα 

15 χρόνια λειτουργίας 

Χαρακτηρίζεται ως 
επιδότηση κεφαλαίου και δεν 
υπόκειται σε κανένα φόρο 

Εισοδήματα του Αναδόχου 
Απαλλάσσεται από φόρο 
εισοδήματος και του 
επιστρέφεται ο ΦΠΑ 

Απαλλάσσεται από φόρο 
εισοδήματος και του 
επιστρέφεται ο ΦΠΑ 

Απαλλάσσεται από φόρο 
εισοδήματος και του 
επιστρέφεται ο ΦΠΑ 

Προμήθεια αγαθών/παροχή 
εξοπλισμού 

Απευθείας τιμολόγηση, χωρίς 
φόρο εισοδήματος 

Απευθείας τιμολόγηση, χωρίς 
φόρο εισοδήματος 

Απευθείας τιμολόγηση, χωρίς 
φόρο εισοδήματος 

Αφορολόγητο ποσοστό της 
χρηματοδοτικής συμβολής 
του Κ.τ.Ε (μέχρι 25% αυτής) 

Ναι Όχι Ναι 

Αφορολόγητο αποθεματικό, 
από το εισόδημα της ΑΕ 

(μέχρι και 50%) 
Όχι 

Ναι 

(μόνο για τυχόν επεκτάσεις) 
Όχι 

. 

 
5.5. Μελέτη και κατασκευή 
 

Πριν την έναρξη της περιόδου μελέτης-κατασκευής και αμέσως μετά την υπογραφή 

της σύμβασης ανάμεσα στα δύο μέρη, μεσολαβεί ένα διάστημα στο οποίο ο 

ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει σε προκαταρκτικές εργασίες. Η σειρά προτε-

ραιότητας αυτών δύναται να υποδειχθεί στον ανάδοχο από τον Κ.τ.Ε. και έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα. 

 

Στα δύο οδικά έργα που εξετάστηκαν στα προηγούμεν κεφάλαια, η ανάδοχος 

εταιρεία προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με κοινοπραξία μελέτης-κατασκευής, 

ώστε να φέρει εις πέρας το τμήμα εκείνο του συμβατικού αντικειμένου που χρειάζεται 

ιδιαίτερες τεχνικές και κατασκευαστικές γνώσεις ή εμπειρία. Το μεγαλύτερο μέρος 

των μετόχων της αναδόχου εταιρείας είναι και μέλη της κοινοπραξίας. 

 

Κατά την περίοδο αυτή, ανάδοχος και κατασκευαστής δεσμεύονται για τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής τα οποία αφορούν στην οργάνωση των εργασιών 

καθώς και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εισροών και εκροών του έργου. Όσον αφορά 

στον ποιοτικό έλεγχο, γίνεται από ανεξάρτητο "οίκο ποιοτικού ελέγχου". Για την 
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περίοδο αυτή έπονται συνοπτικά ειδικά θέματα, τα κυριότερα των οποίων 

αναπτύσσονται παρακάτω. 

 

5.5.1. Προθεσμίες του αναδόχου και ποινικές ρήτρες 

 

Κυρίως συναντώνται συνολικές προθεσμίες για την περάτωση τον έργου, οι οποίες 

πιθανώς να σχετίζονται με άλλες υποχρεώσεις του Δημοσίου που προκύπτουν από 

συμβάσεις εξαρτώμενων έργων (όπως λ.χ. συμβαίνει με τη λεωφόρου Σταυρού-

Ελευσίνας και το αεροδρόμιο των Σπάτων). Για την υπέρβαση δε των προθεσμιών 

αυτών θεσπίζονται με τη σύμβαση ανάλογες ποινικές ρήτρες που μετρώνται για κάθε 

μέρα καθυστέρησης. Για τα έργα που εξετάστηκαν, οι προθεσμίες αυτές και οι 

προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες περιγράφονται από τον επόμενο πίνακα. 

Συνολικές προθεσμίες του αναδόχου και ποινικές ρήτρες υπέρβασης αυτών 

 

 
Λεωφόρος Σταυρού-

Ελευσίνας 
Αεροδρόμιο Σπάτων Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 

Συνολική προθεσμία 
αποπεράτωσης (έτη) 5 5 7 (συν 6 μήνες) 

Ποινική ρήτρα για κάθε μέρα 
υπέρβασης (ECU) 

13,3% της ΑΜΗΑΕ τις 
πρώτες 183 ημέρες και 

26,6% τι επόμενες 183 εως 
και 365 κ.ο.κ 

35000 
12000 για τις πρώτες 500 
ημέρες 24000 για τις 
επόμενες ημέρες 

Μέγιστο ποσό ποινικών 
ρητρών (MECU) 

- - 12 

 
 
5.5.2. Αποζημιώσεις στον ανάδοχο 

 

Ακριβώς όπως ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί κάποιες προθεσμίες, 

ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν και για το Δημόσιο, το οποίο πρέπει να ανταποκριθεί 

εμπρόθεσμα σε συγκεκριμένες συμβατικές του υποχρεώσεις. Ουσιαστικά, για να 

μπορέσει ο ανάδοχος να είναι συνεπής στα όσα ορίζει η σύμβαση παραχώρησης, θα 

πρέπει  και η άλλη πλευρά να δείξει την ανάλογη συνέπεια και διάθεση για 

συνεργασία. 
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Κατ΄ αυτή την έννοια, για κάθε αθέτηση των συμβατικών όρων από το Δημόσιο, που 

μπορεί να συνεπάγεται καθυστερήσεις, μείωση των εσόδων ή αύξηση του κόστους, 

προβλέπεται ανάλογη αποζημίωση στον ανάδοχο, που μπορεί να μεταφράζεται είτε 

σε χρηματικές ροές είτε σε παρατάσεις των προθεσμιών ή  και της διάρκειας της 

περιόδου παραχώρησης. Προτάσεις ή αποζημιώσεις στον ανάδοχο ορίζονται 

επιπλέον και για δύο ακόμα λόγους:  

i) γεγονότα "ανωτέρας βίας" και  

ii) κωλυσιεργίες από την εύρεση αρχαιοτήτων. 

 

Αναλυτικότερα, ως "ανωτέρα βία" ορίζεται από τη νομοθεσία, "...κάθε τυχαίο και 

απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δε θα μπορούσε να ανατραπεί με οποιαδήποτε 

επιμέλεια και σύνεση". Είναι μία από τις συνηθέστερες αιτίες καθυστερήσεων, 

παρατάσεων, αποζημιώσεων και γενικά τροποποιήσεων των χρονοδιαγραμμάτων 

ενός έργου. Όσον αφορά στην εύρεση αρχαιοτήτων (φαινόμενο που στη χώρα μας 

είναι κάτι παραπάνω από σύνηθες), η ελληνική νομοθεσία προβλέπει άμεση 

διακοπή των εργασιών, έως ότου ειδοποιηθεί η Εφορία Αρχαιοτήτων, η οποία και θα 

αποφασίσει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

 

5.6. Λειτουργία και εκμετάλλευση 
 

Μετά την ουσιαστική περίπτωση των εργασιών ο κατασκευαστής με έγγραφη 

γνωστοποίησή του καλεί τον ανάδοχο, την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, τον 

επιβλέποντα και την επιτροπή εμπειρογνωμόνων να επιθεωρήσουν τις εργασίες, 

προκειμένου να διαπιστώσουν τη σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στη σύμβαση 

περάτωσή τους. Κατά τη διαδικασία επιθεώρησης ο ανάδοχος μπορεί να προβαίνει 

σε μικρής έκτασης εργασίες που ενδεχομένως δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει. 

 

Με την έναρξη της περιόδου λειτουργίας - εκμετάλλευσης απαιτείται και έναρξη της 

υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο. Ο Κ.τ.Ε. επιβάλλει στον 

ανάδοχο, με σχετικό άρθρο της σύμβασης παραχώρησης, να λειτουργεί το έργο στα 

επίπεδα που εκείνος ορίζει, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητική εξυπηρέτηση των 

χρηστών, δεδομένου ότι πρόκειται πάντοτε για έργα δημοσίου συμφέροντος. 
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Επίσης, θέτει στον ανάδοχο περιορισμούς για λειτουργία μέσα στα πρότυπα 

ασφαλείας, η οποία δεν θα διακόπτεται κατά τις περιόδους συντήρησης ή εκτάκτων 

περιστατικών. Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα παραπάνω, στις τρεις συμβάσεις 

που εξετάστηκαν συναντήθηκαν διάφορες ρυθμίσεις. Συνοπτικά αυτές αναφέρονται: 

1. Στη θέσπιση ποινικών ρητρών για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτησης κατά την είσπραξη των τελών χρήσης (αποφυγή συνωστισμού κλπ.). 

2. Στη θέσπιση ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα τέλη (π.χ. 1,65 ECU/Ι.Χ., 

ανώτατη τιμή διοδίου στη σύμβαση Σταυρού-Ελευσίνας. 

3. Στην τήρηση εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας. 

 

Όσον αφορά στην τελευταία ρύθμιση, τα ανώτατα όρια, των επιβαλλόμενων τελών 

χρήσης θεσπίζονται από τον Κ.τ.Ε. και περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Τα όρια αυτά 

αναπροσαρμόζονται (ανά έτος ή ανά εξάμηνο) για την κάλυψη της επίδρασης του 

πληθωρισμού. 

 

5.6.1. Αποζημιώσεις τον αναδόχου κατά τη λειτουργία  
 

Οι διάφοροι εξωγενείς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τα αναμενόμενα 

έσοδα του αναδόχου, συνήθως καλύπτονται με εγγυήσεις του Κ.τ.Ε. για 

αποζημιώσεις. Οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντρέχει θέμα αποζημίωσης προς 

τον ανάδοχο και οι οποίες αφορούν σε μειώσεις στα αναμενόμενα έσοδα ή διακοπή 

της λειτουργίας, αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της σύμβασης προς αποφυγή 

νομικών διαφορών. 

 

Με τις δεσμεύσεις αυτές του Δημοσίου καλύπτεται ένας από τους σημαντικότερους 

επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο ανάδοχος, η μείωση δηλαδή των 

προβλεπόμενων εσόδων, η οποία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στην 

οικονομική διαχείριση τον έργου. Οι λόγοι, για τους οποίους προβλέπεται 

αποζημίωση του αναδόχου κατά την περίοδο λειτουργίας-εκμετάλλευσης και οι 

οποίοι δρουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του παραχωρούμενου έργου, είναι 

κυρίως οι εξής: 
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1. Καθυστέρηση κατασκευής οδών, έργων προσπέλασης ή άλλων συνοδεντικών 

έργων από τον Κ.τ.Ε. 

2. Διακοπή της λειτουργίας από υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε. 

3. Καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας (ή χρονική διαφοροποίηση έναρξης 

λειτουργίας) έργων που επηρεάζουν την πρόσβαση ή την κυκλοφορία. 

 

5.7. Λοιπές νομικές ρυθμίσεις 

 

Κατά τη διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης παραχώρησης προκύπτουν 

διάφορα πρόσθετα νομικά θέματα. Οι μέθοδοι ρύθμισης αυτών των θεμάτων είναι 

απαραίτητο να καθορίζονται πλήρως στο κείμενο της σύμβασης, ώστε να 

αποφεύγονται νομικές διαφορές. Επιγραμματικά, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στα 

εξής: 

1.  Υπεργολαβίες του αναδόχου (αναφέρονται όλες οι σχετικές ρυθμίσεις). 

2.  Επέκταση των συμβατικών εργασιών (που μπορεί να σημαίνει και επέκταση 

της σύμβασης). 

3.  Διαδικασία επίλυσης διαφορών (συνδιαλλαγή, τεχνική πραγματογνωμοσύνη, 

διαιτησία). 

4.  Καταγγελία της σύμβασης (που μπορεί να γίνει είτε εκ μέρους του αναδόχου 

είτε εκ μέρους του Κ.τ.Ε.). 

5.  Υποκατάσταση του αναδόχου (είτε από έτερο νομικό πρόσωπο είτε από του 

Κ.τ.Ε.). 
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6. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 

 

Για να γίνει εφικτή η παραχώρηση ενός δημοσίου έργου, θα πρέπει να υπάρξουν 

κάποιες συνθήκες που να καθιστούν την επένδυση σε αυτό ελκυστική και βιώσιμη. Η 

σημαντικότερη δυσκολία έγκειται στον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου 

κέρδους των ιδιωτών επενδυτών, δεδομένου ότι αυτό είναι μια συνάρτηση πολλών 

παραγόντων, δύσκολα εκτιμώμενων, ποσοτικοποιήσιμων και κατά πολύ αβέβαιων. 

 

Ένας από τους στόχους είναι η δημιουργία ενός σχετικά απλού και αποτελεσματικού 

μεθοδολογικού εργαλείου με δυνατότητα να παρέχει τόσο στον ιδιώτη επενδυτή όσο 

και στο Δημόσιο μια πρώτη ένδειξη της ελκυστικότητας μιας επένδυσης. Οι βασικές 
αρχές της μεθοδολογίας αυτής απορρέουν από τις αρχές του μαθηματικού 
προγραμματισμού και της μεγιστοποίησης συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. 

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται νια ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης μιας συνάρτησης-

στόχου Goal function που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο δείκτης ROE. Το 

πρόβλημα είναι ισοδύναμο με τη μεγιστοποίηση της αθροιστικής συνάρτησης των 
κερδών του ιδιώτη, δηλαδή της: 

 

∑ +
=

t
t

t

i
FF

)1(
         (6.1) 

 

όπου t και i δείκτες που υποδηλώνουν έτη και επιτόκιο αναγωγής αντίστοιχα, ενώ 

Ft = (1+λ) · (Q · Δ) - (κόστος συντήρησης) - (ίδια κεφάλαια) - (δόσεις δανείου) – Φt 

           (6.2) 

με: 

λ : ποσοστό (επειδή θεωρείται ότι οι εισπράξεις από άλλες χρήσεις μπορούν να 

εκφραστούν συναρτήσει του τέλους χρήσης), 

Q : αναμενόμενος φόρτος, 

Δ: τέλος χρήσης, 
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Φt (ετήσιος φόρος) = [(εισπράξεις από τα τέλη χρήσης) + (εισπράξεις από άλλες 

πηγές) - (κόστος συντήρησης) (τόκοι δανείου) - (αποσβέσεις)] · φ   (6.3) 

όπου φ ο φορολογικός συντελεστής. 

 

Για τις ανάγκες της (6.2) οι δόσεις του δανείου υπολογίζονται από τη σχέση: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

+⋅
⋅Κ⋅=Δ

1)1(
)1()( m

m

j
jjό αση        (6.4) 

όπου: 

α : το ποσοστό δανεισμού,  

Κ : το κόστος κατασκευής του έργου που αναλαμβάνεται από του ιδιώτη,  

j : το επιτόκιο του δανείου και  

m : τα έτη αποπληρωμής του. 

 

Η μεγιστοποίηση της συνάρτησης F, η οποία έχει έννοια καθαράς παρούσας αξίας, 

συνεπάγεται και τη μεγιστοποίηση του δείκτη ROE, ο οποίος αποτελεί ρίζα της 

εξίσωσης F=0 ως προς i. 

 

Η συνάρτηση F σχετίζεται με μεταβλητές, όπως το πλήθος των ετών αξιολόγησης 

(Ν), η μέση τιμή των τελών χρήσης (Δ) και άλλες, οι τιμές των οποίων υπακούουν σε 

συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί μεταφράζονται σε 

ειδικές περιοριστικές συναρτήσεις (constraint functions) που αποτελούν τη τάση της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας για τη μεγιστοποίηση της F, άρα και του ROE. 

 

Κεντρικό σημείο της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ο προσδιορισμός της 

μέγιστης αναμενόμενης απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων μέσα σε συγκεκριμένα 

πλαίσια φυσικών περιορισμών (π.χ. ελαχιστοποίηση του χρόνου παραχώρησης ή/ 

και της ιδίας συμμετοχής με δεδομένη την ανώτατη τιμή τέλους χρήσης ή/ και την 

ελάχιστη απαιτούμενη ίδια συμμετοχή). Σε μεθοδολογικό επίπεδο η επίλυση αυτού 

του προβλήματος απαιτεί εύρεση των ακρότατων της συνάρτησης στόχου υπό 

προϋποθέσεις. 
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Αν και η επίλυση του γενικού προβλήματος απαιτεί συχνά εφαρμογή των 

βοηθητικών τελεστών Lagrange, στη συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή τους δεν 

είναι απαραίτητη, επειδή συμβαίνουν ταυτοχρόνως και οι δύο ακόλουθες συνθήκες: 

 Η προς βελτιστοποίηση συνάρτηση είναι μία και μοναδική. 

 Οι περιορισμοί έχουν τη μορφή ανισοτήτων και όχι ισοτήτων, οπότε η 

εφαρμογή της μεθόδου Lagrange απλώς εστιάζει στα όρια της περιοχής διερεύνησης 

και όχι σε ολόκληρη την έκτασή της. 

 

Στην πράξη, αρκεί να θεωρηθούν οι μερικές παράγωγοι της συνάρτησης που 

εξετάζεται ως προς τις βασικές μεταβλητές και ακολούθως, να τεθούν ίσες με την 

τιμή μηδέν. 

 

Από το σύστημα των εξισώσεων που προκύπτει προσδιορίζονται οι συνδυασμοί 

τιμών των βασικών παραμέτρων, για τους οποίους η συνάρτηση που εξετάζεται 

παρουσιάζει ακρότατα. Ακολούθως, με την εξέταση των μερικών παραγώγων 

δευτέρας τάξης μπορεί να εξακριβωθεί αν τα ευρεθέντα ακρότατα είναι μέγιστα ή 

ελάχιστα. Τελικά μπορεί να ελεγχθεί αν τα προκύψαντα ακρότατα ευρίσκονται εντός 

του πεδίου που καθορίζεται από τους υπάρχοντες περιορισμούς.  

 

6.1. Κρίσιμες παράμετροι 
 

 

Ως κρίσιμες παράμετροι θεωρούνται οι ακόλουθες (οι προτεινόμενοι φραγμοί δίδουν 

τους περιορισμούς-constraint functions): 

 Έτη περιόδου αξιολόγησης Ν, με άνω και κάτω φραγμό (που ορίζονται 

κατά περίπτωση). 

 Τέλη Χρήσης Δ, με 0 ≤ Δ ≤ άνω φράγμα (κατά περίπτωση).  

 

Ο άνω φραγμός του Δ είναι δυνατόν να υπαγορεύεται: 

i. Από πολιτική επιλογή που αποβλέπει π.χ. στην παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών με χαμηλό κόστος. Αν ο πρώτος αυτός φραγμός του Δ συμβολιστεί με 

Ζ1, τότε θα πρέπει Δ ≤ Ζ1. 
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ii. Από τον ανταγωνισμό όπου θα πρέπει τα τέλη χρήσης της νέας υποδομής 

να μην καθιστούν το γενικευμένο κόστος (Χμετά) μεγαλύτερο των ανταγωνιστικών 

εναλλακτικών επιλογών (Χεναλλ). Θα πρέπει δηλαδή να ισχύει: 

Χμετά ≤ Χεναλλ         ( 6.5 ) 

 
όπου:  Χi = Τ + C + Δ, (i = μετά, εναλλ),  
Τ το συνολικό κόστος χρόνου,  
C το λειτουργικό κόστος μετακίνησης (πλην τελών χρήσης) και  

Δ τα τέλη χρήσης. 

 

Πιο αναλυτικά, θα πρέπει: 

[(CΤ · τμετά) + C + Δμετά) ≤ [(CT· τεναλλ) + Cεναλλ + Δεναλλ]   (6.6) 

όπου: Δμετά το τέλος χρήσης που επιβάλλεται σε ένα νέο έργο, Δεναλλ το τέλος χρήσης 

ανταγωνιστικών υποδομών, CT το κόστος ανά μονάδα χρόνου, τεναλλ και τμετά ο 

χρόνος μετακίνησης στην υπάρχουσα και νέα υποδομή αντίστοιχα. 

 

Επιλύοντας την προηγούμενη ανισότητα ως προς Δμετά προκύπτει: 

Δμετά ≤  [(CΤ· τεναλλ)+Cεναλλ+Δεναλλ] - (CΤ · τμετά) - C   (6.7) 

 

Το δεύτερο μέρος της παραπάνω ανίσωσης αποτελεί τον δεύτερο πιθανό φραγμό 

του Δ που συμβολίζεται με Ζ2. Συνεπώς, η ανίσωση αυτή μπορεί να γραφεί ως εξής:  

Δ ≤ Ζ2. 

 

Φόρτος κυκλοφορίας ο οποίος λόγω της σχέσης του με το ύψος των τελών χρήσης 

αντιμετωπίζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

Ο φόρτος Q δίδεται με παραγοντική συνάρτηση, η γενική μορφή της οποίας είναι: 

Q = α · f(χi
εi)          (6.8) 

όπου: α σταθερά,  

χ1, χ2, χ3,..., χi : παράγοντες που επηρεάζουν το φόρτο και  
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ε1, ε2, ε3,..., εr: οι αντίστοιχες ελαστικότητές τους. 

 

Είναι γνωστό ότι ο φόρτος Q εξαρτάται κυρίως από το αντιληπτό γενικευμένο κόστος 

μεταφοράς. Αν υποτεθεί ότι οι παράγοντες ελαστικότητας, που μεταβάλλονται με την 

κατασκευή ενός νέου έργου, είναι, εκτός των άλλων, το συνολικό κόστος χρόνου 

(εφόσον μεταβάλλεται ο χρόνος διαδρομής), το λειτουργικό κόστος και τα τέλη 

χρήσης, τότε, παριστώντας την ελαστικότητα του αντιληπτού γενικευμένου κόστους 

μετακίνησης με β0, η συνάρτηση φόρτου μπορεί να γραφεί ως εξής: 

Q = Αο · (Τ + C + Δ)βο       (6.9) 

όπου Αο = Αο1· Αο2, με Αο1 και Αο2 σταθερές που εκφράζουν την επιρροή των 

συνθηκών προσφoράς/ζήτησης του ευρύτερου δικτύου και τα χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε εξεταζόμενης διαδρομής, αντίστοιχα. 

 

Η φυσική σημασία των παραπάνω σταθερών ευρίσκεται στην ανάλυση των 

μεταφορικών συστημάτων. Η Αο1, σε συνδυασμό με την Αο2, εκφράζουν σε 

σημαντικό βαθμό την πορεία γένεσης μετακινήσεων - κατανομής μετακινήσεων -

επιλογής διαδρομών (trip generation - trip distribution - traffιc assignment). Υπό 

αυτές τις προϋποθέσεις οι σχέσεις που προκύπτουν είναι οι εξής: 

Qπριν =  Αο1 · Αο2πριν · f (Τβο1, Cβο2, Δβο3)     (6.10) 

Qμετά = Αο1 · Αο2μετά · f (Τβο1, Cβο2, Δβο3)     (6.11) 

 

όπου: Qπριν ο παρατηρούμενος φόρτος στην υπάρχουσα υποδομή,  

Qμετά ο αναμενόμενος φόρτος μετά το νέο έργο,  

Δ το πιθανό τέλος χρήσης,  

C το λειτουργικό κόστος,  

Τ το συνολικό κόστος χρόνου και  

βο1, βο2, βο3 ελαστικότητες. 

 

6.2. Συνάρτηση κερδών ιδιώτη και μελέτη της ως προς τις κρίσιμες 
παραμέτρους 
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Αντικαθιστώντας στη σχέση (6.1) τις (6.2) και (6.4), προκύπτει η παρακάτω 

παράσταση (η οποία μπορεί να τεθεί ίση με το μηδέν, προκειμένου να ευρεθεί ο 

ROE): 

∑ +Φ−Δ−Κ⋅−−Κ−Δ⋅⋅+Δ⋅=
t

t
t iόήόQQF })1/(])()1()()(){[( σηαρησηςστοςσυντλ  

όπου: Q ο ετήσιος κυκλοφοριακός φόρτος και Κ το ετήσιο κόστος κατασκευής που 

αναλαμβάνεται από τον ιδιώτη (για όσα χρόνια θα διαρκεί η κατασκευή). 

 

Η μερική ως προς Δ παράγωγος της συνάρτησης Ft είναι: 

θFt / θΔ = Α0· (1-φ) · (1+λ) {[Τ + C + (1 + β0) Δ] / [(Τ + C + Δ)1-βο]}  (6.13) 

 

Επειδή τα Τ, C, Δ είναι θετικά, προκύπτει ότι ο παρονομαστής [(Τ + C + Δ)1-βο] είναι 

θετικός. Επομένως, το πρόσημο του αριθμητή είναι και το πρόσημο της μερικής 

παραγώγου που εξετάζεται. Συγκεκριμένα: 

1. Εάν |β0| < 1, τότε |1+β0| > 0      (6.14) 

Επειδή τα Αο, Τ, C, Δ είναι μη αρνητικά και φ<1, δυνάμει της (6.15) προκύπτει ότι και 

ο αριθμητής [Τ+C+(1+β0) ·Δ] είναι θετικός, οπότε: 

θFt / θΔ > 0          (6.15) 

 

   2. Εάν |βο| > 1, τότε διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις: 

 β0 > 1, άρα [ 1 + β0] > 0, οπότε ισχύει η παραπάνω ανάλυση. 

 β0 < -1, άρα [1+ βο] < 0, οπότε, για να είναι θετική η μερική παράγωγος θFt 

/ θΔ, θα πρέπει: 

β0 > - [(Τ+C)/Δ] - 1 

 

Στα παραπάνω καλύφθηκαν όλες οι δυνατές περιπτώσεις. Ωστόσο, στην πράξη, η 

ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το γενικευμένο κόστος είναι συνήθως μεταξύ των 

τιμών 0 και -1. 

Επομένως, η μεγιστοποίηση του κέρδους Ft, άρα και του ολικού F του ιδιώτη ως 

προς τα τέλη χρήσης, πραγματοποιείται στην ανώτερη-δυνατή τιμή αυτών (δηλαδή 

στη μέγιστη δυνατή τιμή του Δ), λαμβανομένου υπόψη ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις / 

φραγμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Αντίστοιχα μπορεί να διερευνηθεί και η μερική παράγωγος της F ως προς Ν. Αυτή 

μπορεί να εξεταστεί μέσω της φυσικής της σημασίας. Ο τρόπος αυτός προτιμάται, 

επειδή, λόγω της μη σταθερότητας της κατ' έτος χρηματικής ροής, η συγκεκριμένη 

μερική παράγωγος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη στη μαθηματική της διατύπωση ως 

εξίσωση. 

 

Μεταβάλλοντας το Ν αυξητικά κατά 1 (δηλαδή αυξάνοντας την περίοδο αξιολόγησης 

κατά 1 έτος), η συνάρτηση του αθροίσματος των ετήσιων καθαρών κερδών αυξάνει, 

αφού προστίθενται οι χρηματικές ωφέλειες από ένα ακόμη έτος. Έτσι, η F αυξάνει, 

αφού προστίθεται άλλος ένας θετικός όρος των Ft. Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν για 

t≥n, όπου n: τα έτη κατασκευής του έργου, αφού κατά τα χρόνια κατασκευής η ετήσια 

συνάρτηση χρηματικής ροής είναι αρνητική. Συμπερασματικά, η μερική παράγωγος 

της F ως προς Ν είναι θετική νια Ν≥n. Επομένως, το ακρότατο (μέγιστο) της  F 

ευρίσκεται για Ν→∞, αφού ισχύουν αντίστοιχα με αυτά που ίσχυαν και για τη 

μεταβλητή Δ. Άρα, η πραγματική μεγιστοποίηση της συνάρτησης F ως προς Ν 

ευρίσκεται στο άνω φράγμα της παραμέτρου αυτής, δηλαδή πρόκειται για 

δεσμευμένο ακρότατο της συνάρτησης F. 

 

Τελικά, με δεδομένους τους παραπάνω περιορισμούς, η μέγιστη τιμή της F, άρα και 

του ROE, ευρίσκεται στο συνδυασμό τιμών των άνω φραγμάτων για τις μεταβλητές 

τέλη χρήσης και έτη αξιολόγησης, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά 

σενάρια για το επιτόκιο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και το επιχειρηματικό ρίσκο. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία, πέραν των ταμειακών ροών 

που απαιτούνται για τον υπολογισμό του RΟΕ, δεν λαμβάνει υπόψη της 

παράγοντες, όπως το επιχειρηματικό ρίσκο, που συχνά επηρεάζουν σημαντικά την 

ελκυστικότητα μιας επένδυσης. Το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να μειώνει την 

αποτελεσματικότητά της, λαμβανομένου υπόψη ότι ο βασικός στόχος της είναι η 

δημιουργία ενός εύχρηστου και σχετικά απλού εργαλείου για την προκαταρτική 

εκτίμηση της επιχειρηματικής ελκυστικότητας μιας επένδυσης. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 
 
Οι συµβάσεις παραχώρησης αποτελούν ένα νέο θεσµό στις διαδικασίες 
ανάληψης της κατασκευής δηµόσιων έργων, τόσο σε ευρωπαϊκό, αλλά και πολύ 

περισσότερο, σε ελληνικό επίπεδο. Δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ακόμα µία 

αποκρυσταλλωµένη κατάσταση αναφορικά µε την συνεργασία δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα και την κατάρτιση συµβάσεων παραχώρησης κατά την κατασκευή 

δηµόσιων έργων υποδοµής ή παροχής υπηρεσιών, αποδεικνύεται δυσχερής η 

καταγραφή των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων που συνδέονται µε το εν 

λόγω σύστηµα. Οι επιπτώσεις της εφαρµογής των συµβάσεων παραχώρησης στα 

δηµόσια έργα εκτιµώνται θετικές και αρνητικές µε μεγάλη δυσκολία στην προσπάθεια 

ποσοτικοποίησης τους, πράγµα που δεν επιτρέπει µια εκ των προτέρων κρίση αυτού 

του συστήµατος ανάθεσης δηµόσιων έργων. 

 

Οι βασικές επιδιώξεις του συστήµατος παραχώρησης έργων, οι οποίες θα 

μπορούσαν και να παρουσιαστούν ως οι θετικές επιπτώσεις που αυτό εισάγει στον 

τοµέα κατασκευής δηµόσιων έργων, μπορούν να συνοψιστούν στα στοιχεία που 

παρατίθενται παρακάτω. 

 

Αρχικά, µέσω της συνεργασίας του δηµόσιου τοµέα µε τον ιδιωτικό επενδυτικό 

χώρο, καθίσταται εφικτή η εξεύρεση και συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, 
απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων που αδυνατούν να καλύψουν τα 
δηµόσια έσοδα, χωρίς την συνδροµή του ιδιωτικού τοµέα και της 
χρηµατοδότησης που απορρέει από αυτόν.  
 

Επιπλέον, το κράτος διατηρεί τη δυνατότητα µη επιβολής νέας φορολογίας, 

εφόσον την κατασκευή του έργου καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες της 

υποδοµής µέσω της καταβολής τελών χρήσης. Αποφεύγονται µε τον τρόπο αυτό η 

επιβολή επιπλέον φορολογικών βαρών ή μέτρων συσταλτικής νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής οικονοµικής πολιτικής, που θα επέφεραν κοινωνική αναστάτωση και 

αντιδράσεις. Η εµπειρία από την ανάληψη συγχρηµατοδοτούµενων έργων στην 
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Ελλάδα έχει επιδείξει ότι η μέθοδος παραχώρησης επιταχύνει την κατασκευή ενός 
έργου υποδοµής χωρίς να απαιτεί την δέσµευση κρατικών κονδυλίων, τα 

οποία µε αυτό τον τρόπο μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλους τοµείς λιγότερο 

ελκυστικούς για ένα ιδιώτη επενδυτή, αλλά που κρίνονται αναγκαίες στη βάση 

κοινωνικών κριτηρίων. 

 

Επίσης, δεδοµένου ότι το έργο παραχωρείται κατ΄ αποκοπή μέσα από συγκεκριµένη 

σύµβαση παραχώρησης µε συγκεκριµένους όρους ανάληψης και συνδεδεµένων 

υποχρεώσεων, επιτυγχάνεται η µη υπέρβαση του κόστους του προς 
παραχώρηση κατ’ αποκοπή αντικειµένου µε εγγυηµένο το συγκεκριµένο 
κόστος. Αποτέλεσµα είναι η συγκράτηση του κόστους και η αποφυγή τυχόν 

αναπροσαρµογών του, κατά αυτόν τον τρόπο που είθισται να συµβαίνει στην 

κατασκευή έργων από φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αναθέτουν εργολαβικά την 

κατασκευή σε τρίτους αναδόχους. 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι και το στοιχείο της έγκαιρης αποπεράτωσης των έργων, 

µε δεδοµένο το ισχυρό κίνητρο ολοκλήρωσης τους από την ιδιωτική κατασκευάστρια 

εταιρία, και την όσο το δυνατόν ταχύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας εκµετάλλευση 

του έργου μέσα στο συγκεκριµένο χρόνο διάρκειας της παραχώρησης, ο οποίος, 

κατά την σύµβαση παραχώρησης, περιλαµβάνει και τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

Μέσα από το σύστηµα παραχώρησης των δηµοσίων έργων, επιτυγχάνεται επίσης, η 

ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης των έργων σε πιο ανταγωνιστικά 
συστήµατα οργάνωσης και διαχείρισης, που απαντώνται στον ιδιωτικό τοµέα, ο 

οποίος λειτουργεί µε αυστηρά ορθολογικά χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, 

επιδιώκοντας τον μέγιστο δυνατό βαθµό αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και 

οικονοµικότητας κατά την ανάληψη οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας. 

 

Επιπλέον, το δηµόσιο επιτυγχάνει την μεταβίβαση της ευθύνης για το κόστος και 

το χρόνο που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων υποδοµής στους ιδιώτες, καθώς 

και την απόκτηση τεχνογνωσίας και εµπειρίας από την κατασκευή είτε ειδικών 

έργων, είτε μεγάλου μεγέθους έργων ή από τη λειτουργία και διαχείριση τους, 

στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε ακόλουθες κατασκευές έργων, 

τόσο µέσω συµβάσεων παραχώρησης, όσο και κατά την ανάληψη έργων από 
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δηµόσιους φορείς, ώστε το έργο να εκτελεστεί µε αποδοτικότερες και 

ορθολογικότερες συνθήκες. 

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η δικαιότερη συνεισφορά του χρήστη (π.χ. διόδια) στις 

δαπάνες αποπληρωµής των επενδεδυµένων κεφαλαίων και στο κόστος λειτουργίας 

και συντήρησης των έργων, αντί η κατασκευή τους να επιβαρύνει το σύνολο του 

φορολογούµενου πληθυσµού, πράγµα που θα εισήγαγε ένα χαρακτηριστικό 

κοινωνικής αδικίας. 

 

Στις αρνητικές παραµέτρους του συστήµατος παραχώρησης ανήκουν τα στοιχεία, 

τα οποία αναφέρονται παρακάτω. Παρά την συγκράτηση του κόστους κατασκευής 

του έργου που προέρχεται από την κατ’ αποκοπή ανάθεση του, το αρχικό αυτό 

κόστος παραµένει ιδιαίτερα υψηλό. Ως πρώτη αιτία αναφέρεται η αύξηση του 
κόστους του έργου που προέρχεται από το µειωµένο ανταγωνισµό δυνητικών 
ιδιωτών αναδόχων. Ο µειωµένος αυτός ανταγωνισµός δεν οφείλεται στην µη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά στην 

υποχρεωτική σύµπραξη των ενδιαφεροµένων σε λίγους και ισχυρούς οµίλους, ώστε 

να αποκτήσουν την δυνητική ικανότητα που απαιτείται για την αντιµετώπιση των 

έργων αυτών που έχουν μεγάλο προϋπολογισµό και υψηλό επίπεδο κινδύνου. 

Συνέπεια τούτου, είναι η συγκέντρωση των υποψηφίων σε ένα μικρό αριθµό 

αναδόχων, που από την µία πλευρά επιτρέπει την μεταξύ τους συνεννόηση και 

επιβολή σχεδόν παρεµφερών όρων και προσφορών, και από την άλλη πλευρά 

αποµακρύνει από τον δηµόσιο φορέα την δυνατότητα επιλογής του 

ανταγωνιστικότερου υποψηφίου μέσα από έναν ικανό αριθµό προτάσεων. 

 

Σηµαντικό είναι και το αυξηµένο κόστος χρήµατος λόγω της πολλαπλής 
μεσολάβησης τόσο ως προς την άντληση των κεφαλαίων όσο και στην 
εξασφάλιση των εγγυήσεων τους. Ο παραχωρησιούχος, που στο σύνολο των 

περιπτώσεων είναι κοινοπραξία κατασκευαστικών εταιρειών, για να συµµετάσχει στη 

χρηµατοδότηση, εκτός των δανείων που θα συνάψει για τη χρηµατοδότηση του 

έργου, θα προσφύγει σε τραπεζικό δανεισµό για την εξασφάλιση των ιδίων του 

κεφαλαίων µε το όποιο κόστος να επιβαρύνει τελικά το έργο. Οι μεσολαβήσεις για 

την εξασφάλιση των δανείων καθώς και για τις εγγυήσεις τους, που δίνονται πάλι 

από τραπεζικά ιδρύµατα διογκώνουν επί πλέον το κόστος. Εκτός από τα παραπάνω 
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στοιχεία αύξησης του κόστους για το δηµόσιο τοµέα, ακόµα και το καθαυτό 
ποσοστό συµµετοχής των ιδίων κεφαλαίων του ελληνικού δηµοσίου 
εξακολουθεί στο σύνολο των συµβάσεων παραχώρησης να παραµένει αρκετά 
υψηλό, ελαττώνοντας κατά πολύ τις όποιες θετικές συνέπειες του συστήµατος 

παραχώρησης. Επιπλέον, η ύπαρξη πολύτοµων, δαιδαλωδών και συνδυασµένων 

μεταξύ τους συµβάσεων, µε ιδιαίτερο οικονοµικό και νοµικό βάρος που η γνώση 

τους σε λεπτοµέρειες απαιτεί την ύπαρξη ενός ικανότατου και δυναµικού επιτελείου, 

επιβαρύνει το κόστος ακόµα περισσότερο. 

 

Τέλος, αναφέρεται η παρέλευση πολύ μεγάλου χρονικού διαστήµατος που 

μεσολαβεί από την διακήρυξη μέχρι την έναρξη κατασκευής του έργου, δεδοµένου 

του χρόνου που απαιτείται για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου, την 

κατάρτιση της σύµβασης παραχώρησης, τυχόν τροποποιήσεων της και της τελικής 

υπογραφής της. 

 

Η μέθοδος συγχρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την πρακτική εφαρµογή της στην 

Ελλάδα, αποτελεί ουσιαστικά παραχώρηση, στον ιδιωτικό τοµέα, της ανάπτυξης και 

της για ορισµένο διάστηµα εκµετάλλευσης έργων, που υπό άλλες συνθήκες 

επάρκειας κονδυλίων από πλευράς του δηµοσίου, θα αποτελούσαν έργα εξ΄ 

ολοκλήρου του Δηµόσιου Τοµέα. Με τον τρόπο που η μέθοδος εφαρµόζεται 
σήµερα, δεν αποτελεί αποτελεσµατική πρακτική, δεδοµένου του υψηλού 
ποσοστού συµµετοχής των δηµόσιων κεφαλαίων, την παροχής κοστοβόρων 
εγγυήσεων από µέρους του δηµοσίου και των γενικότερα αυξηµένων 
υποχρεώσεων του. Εντούτοις, συνθήκες που αναφέρονται σε: 

 Ανεπάρκεια οικονοµικών πόρων του δηµοσίου για διεκπεραίωση αυτών των 

πολυδάπανων έργων 

 Διάθεση του κράτους να ενισχύσει την ιδιωτική συµµετοχή στην ανάπτυξη της 

υποδοµής 

 Αποδέσµευση πόρων του δηµοσίου, ώστε να χρησιµοποιηθούν σε άλλους 

τοµείς, καθιστούν πρακτικά αναπόφευκτη την υιοθέτηση της μεθόδου 

συγχρηµατοδότησης. 

 
Η συνεπής ολοκλήρωση μεγάλων και πολύπλοκων δηµόσιων έργων 
υποδοµής δικαιώνει την πρωτοποριακή αυτή συνεργασία και την καθιερώνει 
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ως ένα σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας ανοίγοντας το δρόµο για την 
εφαρµογή μελλοντικών έργων, που θα εξασφαλίσουν το αναγκαίο υπόστρωµα, 

στο οποίο θα εδράζονται στο μέλλον όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της χώρας, και μάλιστα κατά τρόπο βιώσιµο στο 

διεθνοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον. 

 

7.1 Προϋποθέσεις 
 

Ωστόσο, η ανάπτυξη συνεργασιών στον τεχνικό και διοικητικό τοµέα κατασκευής 

έργων υποδοµής έχει πολλές προϋποθέσεις, προκειµένου να χαρακτηριστεί κατά 

το δυνατόν αποτελεσµατική, τόσο για το δηµόσιο τοµέα που παραχωρεί το έργο, όσο 

και για την προσέλκυση ανταγωνιστικών και ικανών υποψηφίων.  

 

Η ύπαρξη τεχνικών έργων που να συνοδεύονται από ολοκληρωµένες και συνεπείς 
ενέργειες αναφορικά µε τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την 
υλοποίησή τους. Aυτά µε τη σειρά τους προϋποθέτουν την ύπαρξη των αναγκαίων 

πόρων και τη λειτουργία διαφανών διαδικασιών διαγωνισµού και ανάθεσής τους. Η 

ύπαρξη ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει τον ελεύθερο ανταγωνισµό για την 

ανάληψη της υλοποίησης των µελετών / έργων κλπ., καθώς και τη δηµιουργία 

κοινών σχηµάτων μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων. Επιπλέον, πρέπει το 

ευρύτερο εµπορικό - οικονοµικό περιβάλλον να επιτρέπει την ανεµπόδιστη 

λειτουργία ξένων εταιρειών, τη δυνατότητα εξαγωγής του κέρδους τους, την 

υλοποίηση του έργου µε ασφάλεια, χωρίς εξωτερικά ρίσκα (δηλαδή, χωρίς κινδύνους 

που δεν συνδέονται άµεσα µε το εγχείρηµα)  

 

Η πληροφορία για τα έργα ή τις μελέτες πρέπει έγκαιρα να γίνεται γνωστή στους 

ενδιαφεροµένους. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν το 
περιβάλλον του έργου: τις οικονοµο - κοινωνικές συνθήκες, τους κανόνες 

εφαρµογής των φορέων χρηµατοδότησης, το νοµικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου, 

την επάρκεια του καταλλήλου ανθρωπίνου δυναµικού, υλικών και µηχανηµάτων, τα 

στοιχεία κόστους τους, τις δυνατότητες και το κόστος εξαγωγής και επανεισαγωγής 

µηχανηµάτων, υλικών κλπ 
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Η ύπαρξη γενικών και ειδικών εξασφαλίσεων και δυνατοτήτων 
χρηµατοδότησης µέρους του εγχειρήµατος, ώστε να είναι δυνατό να καλυφθούν 

χρηµατοδοτικά προβλήµατα του έργου 

 

Η ανάγκη οργάνωσης των εµπλεκόµενων στη διαδικασία παραγωγής των έργων 

που απαιτείται από τη συµµετοχή τους από τα επιβαλλόµενα από τον ανεξάρτητο 

μηχανικό ή τον επιβλέποντα προβλήµατα διασφάλισης ποιότητας. Φυσικά, πριν από 

όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη γνώση, σηµαντική εµπειρία, 
επιχειρηµατική τόλµη και ευελιξία, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα δηµόσια τεχνικά 

έργα υποδοµής σε κάθε περίπτωση έχουν μεγαλύτερο ρίσκο από µία βιοµηχανική 

επένδυση ή από µια τραπεζική λειτουργία. 

 

Πολλά από τα παραπάνω θέµατα και προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό παρά να 

εξαρτώνται από τον επιχειρηµατικό όµιλο που αναλαµβάνει την κατασκευή και την 

λειτουργία του έργου. Άλλα από αυτά, όµως, είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µε 

συλλογική οργάνωση και προσπάθεια, ενώ υπάρχουν µερικά στα οποία µπορεί να 

συµβάλει και το κράτος. Eιδικά για τα έργα που είναι δυνατό να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο συνεργασιών κράτους - ιδιωτών, η μέχρι τώρα εµπειρία από την υλοποίηση 

μεγάλων έργων έχει δείξει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξειδικευµένων συµβούλων 

(χρηµατο - οικονοµικών, τεχνικών, νοµικών και άλλων για πολύ ειδικά θέµατα), 

χωριστών για τις δύο πλευρές, αλλά και ισχυρής οµάδας - υπηρεσίας του δηµοσίου, 

η οποία να κατευθύνει το διαγωνισµό και να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων. Στην 

κατεύθυνση αυτή, το Yπουργείο Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δηµοσίων 
Έργων τα τελευταία χρόνια έχει κλιµακώσει, τις εξής δράσεις: 

 Προωθεί πολυετές πρόγραµµα αναπτυξιακής βοήθειας για τις υποδοµές και 

τα έργα δικτύων. Δηµιουργεί στην Ελλάδα τις αναγκαίες υποδοµές για τη 

διασύνδεση και τη στρατηγική ανάδειξη ενός ολοκληρωµένου οικονοµικού 

χώρου, διασφαλίζει συνθήκες ελεύθερων και διαφανών διαγωνισµών για την 

ανάθεση των τεχνικών έργων σε αναδόχους σύµφωνα µε τις Oδηγίες της E.E. 

 Προωθεί και υλοποιεί κοινές επιστηµονικές και τεχνικές προσπάθειες σε 

επίπεδο Yπουργείων, Δηµοσίων Oργανισµών και δηµοσίων φορέων (Εγνατία 

Oδός A.E., E.Π.O.Σ., κλπ.) 

 Προωθεί μεθοδικά Σύµφωνα Συνεργασίας σε διµερές διακρατικό επίπεδο µε 

σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρίας, και πρακτικών μεθόδων 
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διοίκησης, διαχείρισης και υλοποίησης των δηµόσιων έργων, ώστε να 

παρέχεται ένα πλαίσιο αναφοράς και διασφάλισης για το ελληνικό δηµόσιο, 

που θα συµβάλλει στην αποδοτικότερη κατάρτιση μελλοντικών συµβάσεων 

παραχώρησης 

 Προωθεί στα διεθνή συνέδρια τις στρατηγικές επιλογές που βοηθούν στην 

ανάπτυξη των οικονοµιών και ειδικότερα των υποδοµών στη N.A. Ευρώπη και 

προσπαθεί να διευρύνει και να ενισχύσει τις συνεργασίες µε τις χώρες της 

N.A. Ευρώπης µε αποστολές φιλίας, συνεργασίας και βοήθειας 

 Προωθεί τη στρατηγική και τη χρηµατοδότηση έργων των Πανευρωπαϊκών - 

Διευρωπαϊκών Δικτύων και των λοιπών διασυνοριακών δράσεων και έργων 

στη N.A. Ευρώπη από τα ταµεία της Eυρωπαϊκής Ένωσης 

 Παρακολουθεί και υποστηρίζει τα αιτήµατα των ελληνικών τεχνικών εταιρειών 

για παραπέρα ηθική, νοµοθετική και υλική υποστήριξη από το Kράτος, καθώς 

και τις παράλληλες δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων φορέων για τον ίδιο 

σκοπό, όπως π.χ. εκείνες του TEE (TEX. A.E., Mονάδα Στήριξης Eλληνικών 

Tεχνικών Eπιχειρήσεων), το Διαβαλκανικό και Παραευξείνιο Eπιχειρηµατικό 

Kέντρο, που λειτουργεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.ά. 

 

Εντούτοις, σχετικά µε τον θεσµό των συµβάσεων παραχώρηση ως µια σύγχρονης 

πρακτικής που φιλοδοξεί να κερδίσει χώρο στο πεδίο ανάληψης, κατασκευής και 

λειτουργίας δηµόσιων έργων, τίθενται, ως κατακλείδα, τα εξής ερωτήµατα και 
προβληµατισµοί: 

 Ποια είναι η συµβολή αυτού του τρόπου παραγωγής στην ενδυνάµωση ή 

αποδυνάµωση παραγόντων και δοµών που απαιτούνται για την αναπτυξιακή 

πορεία της χώρας και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική κατασκευαστική 

βιοµηχανία από την προσπάθεια συγχώνευσης ή αφοµοίωσης τους από τις 

ξένες εταιρείες; 

 Λειτουργεί το σύστηµα αυτό στην κατεύθυνση εξυγίανσης του σχετικού 

κυκλώµατος και πως εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην κατάρτιση των 

συµβάσεων καθώς και το δηµόσιο συµφέρον; 

 Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια και ποια τα καταλληλότερα έργα για 

εκχώρηση; 
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 Ποια μέθοδος παραχώρησης και ποια μορφή παραχώρησης είναι η 

προσφορότερη; 

 Ποιος είναι ο βαθµός ετοιµότητας του δηµοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, 

του τραπεζικού και ασφαλιστικού συστήµατος και η τεχνογνωσία τους, ώστε 

να αντιµετωπίσουν την εφαρµογή των συµβάσεων παραχώρησης και ποιος 

πρέπει να είναι ο ρόλος της δηµόσιας διοίκησης; 

 Εξασφαλίζεται η στήριξη του Ελληνικού Δηµοσίου µε δυναµική και επιτυχή 

διεκδίκηση των διαφορών που θα ανακύπτουν μέχρι το τέλος της περιόδου 

εκχώρησης; 

 Πως αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά και πως κατανέµονται οι κίνδυνοι που 

προέρχονται από πολιτικές αλλαγές, αλλαγή νοµοθεσίας, τροποποίηση 

οικονοµικών δεδοµένων; 

 

Eίναι φανερό ότι η συµβολή του ιδιωτικού κεφαλαίου στην επιλεξιµότητα των έργων 

και την ιεράρχησή τους θα λαµβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη χρηµατο - οικονοµική 

τους σκοπιµότητα. Tο συνολικό όµως ύψος των έργων υποδοµής σε κάθε χώρα, 

αποτελεί συνάρτηση της πολιτικής της βούλησης και των αντικειµενικών 

δυνατοτήτων της εγχώριας αγοράς για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, µέσω των 

οποίων µπορεί να επιτευχθεί και η μεγιστοποίηση των τραπεζικών δανείων. 

 

Πέρα όµως από αυτά, συνεργασίες είναι δυνατό να αναπτυχθούν και για καθαρά 

οριζόντια θέµατα, όπως η εκπαίδευση, η επιµόρφωση, οι ανταλλαγές εµπειριών, η 

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης των 

σχετικών συµβάσεων, στρατηγικού σχεδιασµού και διαµόρφωσης πολιτικής, καθώς 

και σε θέµατα διαχείρισης - λειτουργίας - συντήρησης υποδοµών. Για όλα αυτά τα 

αντικείµενα, οι συνεργασίες μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια διακρατικών 
συµφωνιών, επιµέρους εµπορικο - τεχνικών συµφωνιών συνεργασίας (µέσω 

Eπιµελητηρίων κλπ.), αλλά και σε καθαρά διµερές επίπεδο από κάθε ενδιαφερόµενο. 

Αναµφίβολα, υπάρχουν προβλήµατα και δυσλειτουργίες στην εφαρµογή των 

συµβάσεων, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ένα κοινό νοµοθετικό πλαίσιο που να 

εφαρµόζεται στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνονται διακανονισµοί 

σε ενωσιακό επίπεδο ή να εκδίδονται οδηγίες που δεν είναι σύµφωνες µε όσα 

ορίζονται σε κάθε χώρα. Aπό τα παραπάνω προκύπτει ευθέως, η σκοπιµότητα 

επιτάχυνσης των διαδικασιών εναρµόνισης του νοµοθετικού πλαισίου και των 
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συνθηκών εργασίας µε τα ισχύοντα στις χώρες της E.E., για δε τους τεχνικούς η 

ανάγκη της έγκαιρης ενηµέρωσης και οργάνωσης, προκειµένου να συµµετάσχουν 

στο γίγνεσθαι των χωρών. Xρειάζεται επίσης, πολύχρονη προετοιµασία του έργου 

(περιβαλλοντική, αρχαιολογική και άλλες αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις κλπ.), 

προσεκτική προετοιµασία του μοντέλου του έργου µε δίκαιη και ζυγισµένη κατανοµή 

κινδύνων, όπως επίσης πλήρη και ξεκάθαρα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

Όλα αυτά µπορεί να φαντάζουν δύσκολα ή και αξεπέραστα, πολύ περισσότερο όταν 

το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει τέτοιες περιπτώσεις. Όµως, για 

ένα οικονοµικά βιώσιµο έργο και υπό καθεστώς πολιτικής και οικονοµικής 

σταθερότητας, οι δυσκολίες είναι δυνατό να ξεπεραστούν και τελικά να υπάρξει 

επιτυχία. 
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8. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Έστω ότι πρόκειται να δημοπρατηθεί η βελτίωση υπάρχουσας οδού, για την οποία ο 

κύριος του έργου έχει εκδηλώσει πρόθεση παραχώρησης. 

 

Με τη βελτίωση η νέα οδός θα έχει καλύτερα χαρακτηριστικά διατομής από την 

υπάρχουσα, με κύριες επεμβάσεις στο οδόστρωμα και τα πλάτη των λωρίδων 

κυκλοφορίας, ενώ οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αυξηθούν από μία σε δύο ανά 

κατεύθυνση. Επίσης, θα γίνουν κάποιες επεμβάσεις στην οριζοντιογραφία, με 

αλλαγές σε κάποια τμήματα, και στη μηκοτομή (καλύτερες μηκοτομικές συναρμογές), 

χωρίς όμως να θεωρείται ότι αλλάζει το μήκος της οδού σημαντικά. Κάποια παλαιά 

εναπομένοντα τμήματα θα εγκαταλειφθούν μετά την κατασκευή. 

 

Για το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ότι οι διάφορες παράμετροι σχεδιασμού είναι: 

 Έτη κατασκευής n = 10 

 Μήκος οδικού έργου L = 100 χλμ. 

 Οι ωφέλειες, εκτός των διοδίων (π.χ. από τα έσοδα των σταθμών 

εξυπηρέτησης αυτοκινήτων), δεν ξεπερνούν το 1% των ωφελειών από τα 

διόδια, δηλαδή λ = 0.01. 

 Φόρτος πριν από τις βελτιώσεις στην παλαιά οδό: Qπριν(ετήσιο). Ευρίσκεται με 

βάση παρατηρήσεις / μετρήσεις της υφιστάμενης κατάστασης. Έστω ότι έχει 

μετρηθεί μέσος ωριαίος φόρτος (συνολικά και στις δύο κατευθύνσεις της 

υπάρχουσας οδού) ίσος με 1600 οχήματα ανά ώρα. Επομένως, ο ετήσιος 

φόρτος ισούται με: Qπριν (ετήσιο) = 365 · 24 · 1600 = 14,016,000 οχήματα. 

 βο1 = βο2 = βο3 = βο = -0,3 

 Το Δμετά ευρίσκεται θεωρώντας συγκεκριμένες τιμές στα πιθανά φράγματά του 

(Ζ1 και Ζ2, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω). 

 

Συγκεκριμένα, αν υποτεθεί ότι το ανώτατο αποδεκτό κόστος διοδίου ανά χιλιόμετρο 

είναι ζ1 = 50 δρχ./χλμ., τότε για το συνολικό μήκος του έργου προκύπτειs Ζ1 = ζ1·L = 

5,000 δρχ. Αντίστοιχα, υποθέτοντας Lεναλλ = 160 χλμ., Cεναλλ = cεναλλ · Lεναλλ = 35 
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δρχ/χλμ.·160 χλμ. = 5,600 δρχ., τεναλλ = Lεναλλ/νεναλλ (όπου νεναλλ: η ταχύτητα) = 160 

χλμ. / 50 χλμ./ώρα και Δεναλλ = 0 (υποτίθεται ότι στις εναλλακτικές διαδρομές δεν 

υπάρχουν διόδια), από τη σχέση (6.7) προκύπτει ότι Ζ2 = 5,550 δρχ. Επειδή το 

μικρότερο από τα δύο άνω φράγματα του Δ είναι το Ζ1 = 5,000 δρχ., ευρίσκεται ότι 

στο συγκεκριμένο παράδειγμα το Δμετά ισούται με 5,000 δρχ. 

Επίσης, θεωρείται ότι C = 2,000 δρχ., με την υπόθεση ότι c = 20 δρχ./χλμ. και L = 

100 χλμ. 

CT = 1,000 δρχ./ώρα. 

τμετά = L/ νμετά = 100 χλμ./80 χλμ./ώρα 

10 ≤ Ν ≤ 60 

Υποθέτοντας ότι η προτεινόμενη αναβάθμιση δεν επιφέρει σημαντική 

διαφοροποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παλαιάς οδού (άρα και της 

παραμέτρου Αο2), είναι δυνατό διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (6.10) και (6.11) να 

απαλειφθεί η παράμετρος Αο. 

 

Συγκεκριμένα, θεωρώντας ότι η γενική συνάρτηση f(Τβo1 , Cβο2, Δβο3) είναι αθροιστική 

προκύπτει ότι: 

Qμετά = Qπριν · {[(Τμετά + C + Δμετά) / (Τπριν + C)]β0} 

Όπου: Τμετά = CT · τμετά και Τπριν = CT · τπριν (με τπριν τον υπολογισμένο χρόνο 

διάνυσης της παλαιάς οδού). 

 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των: βο, Δ, C, CT, L και νμετά, 

υπολογίζεται το Qμετά (ετήσιο) = 11,278,675 οχήματα. 

Κόστος κατασκευής που αναλαμβάνεται από του ιδιώτη: Κ = κ·L = 1 δισ. δρχ./χλμ 

·100 χλμ. = 100 δισ. δρχ. Στο παρόν, θεωρείται ότι δεν υπάρχει επιχορήγηση από το 

κράτος (δηλαδή ο ιδιώτης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος κατασκευής με ίδια 

κεφάλαια και δάνειο). 

Το κόστος συντήρησης δεν θεωρείται ότι υπερβαίνει τα 5 εκ. δρχ. ανά χιλιόμετρο κατ' 

έτος. 

Όσον αφορά στους όρους συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών, γίνονται οι επόμενες 

παραδοχές: 
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i. Ποσοστό συμμετοχής με ίδια κεφάλαια I1) στο κόστος κατασκευής: 40%, 

δηλαδή I1 · L = 0.40 · κ · L, οπότε το δάνειο αφορά στο υπόλοιπο ποσό, ήτοι 

I2 · L = 0.60 · κ · L. Δηλαδή α = 0.60. 

ii. Επιτόκιο δανείου: j = 10% 

iii. Απόσβεση: 8% (μέση τομή βάσει νομοθεσίας για έργα πολιτικού μηχανικού). 

iv. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται σε ισόποσες ανά έτος δόσεις. Έστω 

ότι ο χρόνος αποπληρωμής είναι m=20 χρόνια, τότε σε σταθερές τιμές τον 

έτους βάσης η ετήσια δόση υπολογίζεται από τη σχέση (6.4). 

ν. Θεωρείται ετήσιος συντελεστής φόρου φ = 0.3 επί των κερδών. 

 

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, τα μέγιστα κέρδη του ιδιώτη επενδυτή, άρα και 

ο μέγιστος ROE, επιτυγχάνονται στην περίπτωση κατά την οποία συμβαίνει ο 

συνδυασμός των άνω φραγμάτων τιμών των παραμέτρων Δ (διόδια) και Ν (έτη 

περιόδου αξιολόγησης). Στο παράδειγμά μας συγκεκριμένα, για Δ = 5,000 δρχ. και Ν 

= 60 έτη. Η τιμή του ROE, που επιτυγχάνεται τότε, είναι ίση με 0.1538, δηλαδή 

15.38%. 
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9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη επενδυτή είναι μια 

συνάρτηση πολλών διαφορετικών παραγόντων, δεδομένου ότι κάθε μέρος έχει 

διαφορετικά κίνητρα και αναμένει διαφορετικής μορφής ωφέλειες. Η ανάδοχος 

εταιρεία έχει ως κύριο στόχο το κέρδος, δηλαδή την επιστροφή των κεφαλαίων που 

έχει δεσμεύσει, προσαυξημένα με τη ζητούμενη επί των κεφαλαίων αυτών απόδοση. 

Από την άλλη πλευρά, ο Κ.τ.Ε. ενδιαφέρεται για την αποπεράτωση του έργου, με 

μειωμένη (αν όχι μηδενική) ιδία συμμετοχή, με βάση τα πρότυπα και τους 

κανονισμούς ασφάλειας και εξυπηρέτησης των χρηστών (τεχνογνωσία και εμπειρία 

τον αναδόχου) στον ελάχιστο δυνατό χρόνο κατασκευής. 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και τα δύο 

μέρη να κατανοήσουν τις ειδικότερες απαιτήσεις που επιβάλλει μία τέτοια 

συνεργασία και με διαπραγματεύσεις να καταλήξουν στο συμβόλαιο εκείνο που θα 

ικανοποιεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις επιδιώξεις τους. Για το λόγο αυτό κάθε 

συμβόλαιο παραχώρησης περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διατάξεις, που 

αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες ενός έργου τόσο σε ό,τι αφορά στα 

κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά όσο και τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν το 

χρηματοοικονομικό, πολιτικό και νομοθετικό περιβάλλον του. 

 

Η ενδεχόμενη υπόδειξη από την παρούσα εργασία ενός τυποποιημένου "μοντέλου" 

βέλτιστων ενεργειών ως συμπέρασμα της ανάλυσης που προηγήθηκε δεν θα ήταν 

σκόπιμη, δεδομένου ότι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων 

επέρχεται με τρόπο ad hoc και σε διαφορετικό επίπεδο για κάθε εξεταζόμενο έργο. 

Παρ' όλα αυτά, οι συμβάσεις που εξετάστηκαν παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία, 

γεγονός το οποίο οφείλεται στην ταύτιση των κινήτρων που οδήγησαν τους 

συμβαλλόμενους στην επιδίωξη σύμβασης παραχώρησης. 

 

Όσον αφορά στην προταθείσα μεθοδολογία εκτίμησης της ελκυστικότητας μιας 

επένδυσης, αυτή καθιστά εφικτή την εκτίμηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων με 
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βάση τις ταμειακές ροές. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και σχετικά απλό εργαλείο με 

δυνατότητα χρήσης από τον εκάστοτε ιδιώτη επενδυτή αλλά και το Δημόσιο. 

 

Οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας απορρέουν από τις αρχές του μαθηματικού 

προγραμματισμού και της μεγιστοποίησης συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. 

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης-στόχου που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι ο δείκτης ROE. Η επίλυση αυτού του προβλήματος 

απαιτεί εύρεση των ακροτάτων των διαφόρων συναρτήσεων (περιορισμών, στόχων) 

υπό προϋποθέσεις. Για την απλούστευση του προβλήματος η προτεινόμενη 

μεθοδολογία, αντί των βοηθητικών τελεστών Lagrange, χρησιμοποιεί, για τη 

μεγιστοποίηση της μοναδικής συνάρτησης-στόχου (ROE), τις μερικές παραγώγους 

των διαφόρων μεταβλητών. 

 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εύκολη και γρήγορη διερεύνηση εναλλακτικών 

σεναρίων, τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στη μελέτη της ελαστικότητας του 

ROE ως προς τις διάφορες υποθέσεις εργασίας. Αυτή η δυνατότητα, εκτός από έναν 

πρόχειρο έλεγχο της αβεβαιότητας που καλύπτει τους σχετικούς υπολογισμούς, 

επιτρέπει και τον εντοπισμό όλων εκείνων των παραγόντων που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά τη λεπτομερή διερεύνηση του επιχειρηματικού ρίσκου. Η 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών και τα εξαγόμενα συμπεράσματα συμβάλλουν 

τελικά στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση μιας συμφωνίας παραχώρησης. 
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