
 

Κυρία Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
Υπουργό Εξωτερικών  
Βασιλίσσης Σοφίας 5 
Grèce - 10671 Αθήνα 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium 
Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 

Βρυξέλλες, 30.I.2008 
E(2008)310 τελικό 

 

Θέμα:  Κρατική ενίσχυση N 565/2007 – Ελλάδα 
  Οδικές υποδομές - Δημόσια χρηματοδότηση του έργου του 
αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65) 

 

Κύριε Υπουργέ, 

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

(1) Στις 2 Οκτωβρίου 2007, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν ηλεκτρονικά στην 
Επιτροπή, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το προαναφερόμενο μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. 

(2) Στις 28 Δεκεμβρίου 2007, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή 
τις συμπληρωματικές πληροφορίες που είχαν ζητηθεί με επιστολή της 30ής 
Νοεμβρίου 20071. 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

2.1 Περιγραφή του έργου 

(3) Το κοινοποιηθέν μέτρο αφορά στη μερική χρηματοδότηση, με κρατικούς πόρους, 
έργου οδικών υποδομών (στο εξής “το έργο”). 

(4) Το έργο περιλαμβάνει: 

• τη μελέτη και κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός νέου 
αυτοκινητοδρόμου, μήκους περίπου 175 χλμ, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο 
Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό· και 

                                                 

1  Στοιχεία αναφοράς TREN(2007) D/329537. 
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• τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος Σκάρφεια - Ράχες του 
αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, μήκους 57 χλμ. 

(5) Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που πρόκειται να υλοποιηθούν 
στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι το έργο είναι πολύ σημαντικό για την 
Ελλάδα, για τρεις βασικούς λόγους. Αρχικά, αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών (οδικές μεταφορές) – Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ– για τη 
σύνδεση σημαντικών αστικών κέντρων και ειδικότερα της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αυξήσει την οδική 
ασφάλεια. Τρίτον, η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα δημιουργήσει, σύμφωνα 
με τις ελληνικές αρχές, νέες δυνατότητες απασχόλησης που θα συμβάλουν σημαντικά 
στην οικονομική ανάπτυξη των οικείων περιοχών και στη μείωση της ανεργίας. 

2.2 Επιλογή του παραχωρησιούχου 

(6) Για την υλοποίηση του έργου προκηρύχθηκε διαγωνισμός το 2001. Η πρόσκληση 
υποβολής προσφορών δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(7) Ο διαγωνισμός διεξήχθη με κλειστή διαδικασία σε δύο φάσεις και το έργο 
κατακυρώθηκε βάσει της τεχνικής προσφοράς, η οποία επικεντρώθηκε σε ειδικά και 
δεσμευτικά κατασκευαστικά θέματα, και με την αξιολόγηση του οικονομικού 
φακέλου, που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός μαθηματικού τύπου προκειμένου να 
επιλεγεί η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. 

(8) Ο ειδικός αυτός μαθηματικός τύπος, που περιγράφεται στην παράγραφο (30) της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνίστατο σε χρηματοοικονομικούς και 
οικονομικούς δείκτες, ειδικά μελετημένους για την εξαγωγή της πλέον οικονομικά 
συμφέρουσας προσφοράς με την κατάταξη των προσφορών κατά σειράν επίτευξης της 
ελαχιστοποίησης του σταθμισμένου κόστους του έργου για το ελληνικό Δημόσιο, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το επίπεδο της χρηματοδοτικής συμβολής και τη 
συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα από την εκμετάλλευση των υποδομών. Τα 
κριτήρια ανάθεσης οδήγησαν στην επιλογή της πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς σε σχέση με τη αιτούμενη χρηματοδοτική συμβολή από τον κύριο του 
έργου, την αιτούμενη μέγιστη επιδότηση λειτουργίας, τα ποσά των εσόδων τα οποία 
μηδενίζουν την επιδότηση λειτουργίας και το ανώτατο όριο διοδίων τελών. 

(9) Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο BOT (build, operate and transfer back) την 
εκμετάλλευση του οποίου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα ασκεί ο 
παραχωρησιούχος για περίοδο 30 ετών. Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει ολόκληρο 
τον κίνδυνο κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης. 

(10) Το έργο υλοποιείται στη βάση σύμβασης παραχώρησης (στο εξής “ΣΠ”) που 
υπεγράφη στις 28 Ιουνίου 2007 μεταξύ της Ελληνικού Δημοσίου και του επιλεγέντος 
αναδόχου, της εταιρίας Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. (στο εξής ο 
“παραχωρησιούχος”). Ο παραχωρησιούχος είναι εταιρία ειδικού σκοπού που 
συστάθηκε σύμφωνα με τα τεύχη της δημοπράτησης και αποτελείται από τις (α) 
CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A. 
(ισπανική εταιρία), (β) ΓEK A.Ε. (ελληνική εταιρία), (γ) IRIDIUM CONCESIONES 
DE INFRAESTRUCTURAS S.A. (ισπανική εταιρία), (δ) DRAGADOS S.A. 
(ισπανική εταιρία). 
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(11) Μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, το κατασκευασθέν έργο υποδομής 
παραδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο. 

(12) Ο διαγωνισμός διεξήχθη με κλειστή διαδικασία σε δύο φάσεις (προεπιλογή και 
επιλογή προσφορών) και βασίστηκε στο κριτήριο της πλέον οικονομικά συμφέρουσας 
προσφοράς. 

(13) Τέσσερις υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήσεις για τη διαδικασία προεπιλογής 
ενώπιον των αναθετουσών αρχών : Hellenic Autopistas, Bouygues – Alte – ASF – 
Archirodon, Ελληνικές Διαδρομές και Ε-ΦΘΙΑ ΟΔΟΣ. 

(14) Στις 9 Σεπτεμβρίου 2002 προεπελέγησαν τέσσερις υποψήφιοι. Δύο από αυτούς 
(όμιλος Hellenic Autopistas και όμιλος Ελληνικές Διαδρομές) υπέβαλαν προσφορά 
εντός της προθεσμίας της 26ης Μαΐου 2006. 

(15) Μετά την εξέταση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, στις 4 Ιουνίου 2006, ο 
όμιλος Hellenic Autopistas προκρίθηκε για την επόμενη φάση, ενώ ο όμιλος Ελληνικές 
Διαδρομές απορρίφθηκε επειδή είχε υποβάλει την προσφορά του: α) μετά την 
προθεσμία που είχε καθοριστεί από τα έγγραφα δημοπράτησης και β) σε μη αποδεκτή 
μορφή. 

(16) Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης (άρθρο 23 της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών), ορισμένα μέλη του ομίλου Hellenic Autopistas (που ονομάζονται στην 
προσφορά μελλοντικοί μέτοχοι – επενδυτές του παραχωρησιούχου) συνέστησαν 
εταιρία ειδικού σκοπού, και συγκεκριμένα ανώνυμη εταιρία (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ελληνικού εταιρικού δικαίου) με την επωνυμία “Οδός Κεντρικής 
Ελλάδας Α.Ε.”. 

(17) Ο όμιλος Hellenic Autopistas συστάθηκε με σκοπό τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, 
αποτελούμενος από τη CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE S.A. (ισπανική εταιρία), τη Γ.Ε.Κ. Α.Ε. (ελληνική εταιρία), την 
IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A. (ισπανική εταιρία με 
προηγούμενη επωνυμία DRAGADOS CONCESIONES DE INFRAESTUCTURAS 
S.A.), τη DRAGADOS S.A. (ισπανική εταιρία), της FERROVIAL AGROMAN S.A. 
(ισπανική εταιρία) και την TEΡNA Α.Ε. (ελληνική εταιρία). Μετά από διαδοχικές 
τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Δημόσιο (όπως προβλέπεται στα τεύχη 
δημοπράτησης), ο παραχωρησιούχος αποτελείται από τα μέλη του ομίλου: CINTRA 
CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A., Γ.Ε.Κ. Α.Ε., 
IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A. και DRAGADOS S.A. 
(ισπανική εταιρία), ενώ τα μέλη του ομίλου FERROVIAL AGROMAN S.A. και 
TEΡNA Α.Ε. ονομάστηκαν μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. 

(18) Το ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε, στις 25 Ιανουαρίου 2007, να κατακυρώσει τη 
σύμβαση παραχώρησης στην εταιρία "Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.” (υπουργική 
απόφαση της 24ης Μαΐου 2007)2. Ανακοίνωση της ανάθεσης δημοσιεύθηκε στο 
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Ιουνίου 

                                                 

2  Με βάση το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρίας “Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.” περιελάμβανε 
χαμηλότερη συνολική τιμή σε σχέση με την εκτίμηση του οικονομικού συμβούλου του ελληνικού 
Δημοσίου. 
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20073. Η ΣΠ υπεγράφη στις 31 Μαΐου 2007 και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή 
στις 8 Αυγούστου 2007 με το νόμο 3597/20074. 

2.3 Περιγραφή της σύμβασης παραχώρησης 

(19) Σύμφωνα με την ΣΠ, η εταιρία Οδός Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. αναλαμβάνει τη μελέτη, 
την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση, τη λειτουργία και την 
εκμετάλλευση του έργου για περίοδο τριάντα ετών με αντάλλαγμα: 

(α) χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ύψους 500 εκατ. €, 

(β) αποκλειστικό δικαίωμα είσπραξης διοδίων τελών από τους χρήστες του έργου, και 

(γ) επιδότηση λειτουργίας. 

(20) Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι το εν λόγω έργο υποδομής θα είναι ανοικτό 
και προσβάσιμο σε όλους τους δυνητικούς χρήστες, αδιακρίτως. 

2.4 Κατανομή των κινδύνων 

(21) Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την 
κατασκευή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αφορούν την 
πλημμελή διαχείριση του έργου και των υπερβάσεων του κόστους κατασκευής λόγω 
εσφαλμένων υπολογισμών ή υποεκτιμήσεων εκ μέρους του παραχωρησιούχου. 

(22) Το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει: 

(1)  μέρος του κινδύνου που αφορά τις αρχαιότητες. Το Δημόσιο αναλαμβάνει 
οιαδήποτε άλλη δαπάνη για επιπλέον αρχαιολογικές διερευνητικές τομές ή 
αρχαιολογικές έρευνες και για την παρακολούθηση των εργασιών και των 
ανασκαφών. Ο εν λόγω επιμερισμός των κινδύνων αποσκοπεί στο να μην 
επιβαρυνθεί αδικαιολόγητα ο παραχωρησιούχος ούτε με το κόστος διεξαγωγής 
εκτεταμένων αρχαιολογικών ανασκαφών ούτε με τις επιπτώσεις μακροχρόνιων 
καθυστερήσεων λόγω των ανασκαφών αυτών. Η αντιμετώπιση αυτή κρίνεται 
ορθή, δεδομένου ότι τέτοιου είδους εργασίες είναι προς όφελος της ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα ανήκουν στο 
ελληνικό Δημόσιο. Από την άλλη πλευρά, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει τον 
κίνδυνο: 

(α) πιθανής 5μηνης καθυστέρησης στο “χρονοδιάγραμμα της περιόδου μελέτης 
– κατασκευής”, όπως ορίζεται στη ΣΠ, λόγω των εργασιών που αφορούν τις 
αρχαιότητες σε περιοχές που χαρακτηρίζονται στην ΣΠ ως “πιθανές θέσεις 
ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων”· 

(β) πιθανής 2μηνης καθυστέρησης στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, λόγω 
εργασιών που αφορούν αρχαιολογικά ευρήματα σε άλλες περιοχές του 
έργου· και 

                                                 

3  S-112-137577. 
4  ΦΕΚ A 190/8-08-2007. 
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(γ) διενέργειας, με δικές του δαπάνες, “αρχαιολογικών διερευνητικών τομών” 
συνολικού μήκους 80 χλμ. 

(2) τον κίνδυνο πιθανής μελλοντικής ανάγκης για “συμπληρωματικούς χώρους” αλλά 
αποκλειστικά για τη διαμόρφωση νέων συμπληρωματικών σταθμών διοδίων5. 

(3) τον κίνδυνο “συμπληρωματικών εργασιών”. Σύμφωνα με τη ΣΠ, η ανάθεση 
συμπληρωματικών εργασιών που είναι δευτερεύουσες ως προς το έργο θεωρείται 
από τις ελληνικές αρχές ότι συνάδει με το άρθρο 61 (ανάθεση συμπληρωματικών 
έργων στον ανάδοχο) της οδηγίας 2004/18. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή 
μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση “απρόβλεπτων περιστάσεων” που δεν 
πρέπει να επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο. 

(4) τον κίνδυνο “ανωτέρας βίας”. Δεδομένου ότι ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να 
συνάψει εκτεταμένες ασφαλιστικές συμβάσεις για την κάλυψη ολοκλήρου του 
φάσματος των δραστηριοτήτων μελέτης και κατασκευής, ο κίνδυνος του 
Δημοσίου αναφορικά με γεγονότα ανωτέρας βίας περιορίζεται σε ορισμένα 
εξαιρούμενα γεγονότα ανωτέρας βίας (δηλ. πόλεμος, ακτινοβολία, τρομοκρατικές 
ενέργειες και δολιοφθορές, κλπ) – πλην όμως στο βαθμό που δεν είναι όντως 
ασφαλισμένα, και σε πιθανά “παρατεταμένα” γεγονότα ανωτέρας βίας (η διάρκεια 
των οποίων προσδιορίζεται ήδη στη ΣΠ). Ωστόσο, ο κίνδυνος των οικονομικών 
συνεπειών γεγονότων ανωτέρας βίας, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών του 
έργου από τον παραχωρησιούχο, βαρύνει τον παραχωρησιούχο. 

(5) τον κίνδυνο “υπερβολικού” κόστους ή “μη διαθέσιμης” ασφάλισης. Βάσει της ΣΠ, 
η “μη διαθεσιμότητα” αναφέρεται σε “αναγνωρισμένους ασφαλιστές που 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ” και το “υπερβολικό” κόστος συνδέεται με ένα 
κατώτατο όριο τουλάχιστον διπλάσιου ασφαλίστρου. Σε περίπτωση που 
επιβεβαιωθούν τέτοιου είδους γεγονότα, τότε το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα είτε 
να καταβάλει το συμπληρωματικό ποσό του ασφαλίστρου είτε να απαλλάξει τον 
παραχωρησιούχο από την υποχρέωση να διατηρήσει ασφαλισμένο τον εν λόγω 
κίνδυνο, εν όλω ή εν μέρει. 

(23) Η διάταξη αυτή κρίνεται κατάλληλη, δεδομένης της εν γένει μεταβλητότητας των 
ασφαλίστρων και της δυσκολίας εξεύρεσης ορισμένων ασφαλιστικών καλύψεων για 
έργα σε περιόδους που επικρατούν αυξημένες ανάγκες ασφάλειας ή αντίληψη της 
ευπάθειας. Επίσης, δεν απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο από τη λήψη γενικής 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

2.5 Χρηματοδότηση του έργου από το Δημόσιο 

2.5.1 Άμεση επιδότηση από το Δημόσιο 
(24) Η σύμβαση παραχώρησης ισχύει για περίοδο τριάντα ετών (συμπεριλαμβανομένης 

της διάρκειας κατασκευής), που ονομάζεται στο εξής “περίοδος επιδοτούμενης 
λειτουργίας”. Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει περίπου πεντέμισι χρόνια (66 

                                                 

5  Υπό τη στενή έννοια, δεν πρόκειται για κατασκευαστικό κίνδυνο δεδομένου ότι οιαδήποτε τέτοια ανάγκη 
μπορεί ενδεχομένως να προκύψει στο μέλλον κυρίως ανάλογα με την εξέλιξη του κυκλοφοριακού φόρτου 
και των χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της 30ετούς περιόδου παραχώρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι 
συμπληρωματικοί αυτοί χώροι θα ανήκουν πάντοτε στο Δημόσιο, στο οποίο και θα περιέλθουν με τη λήξη 
της παραχώρησης. 
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μήνες). Η συνολική επένδυση προβλέπεται να ανέλθει σε 1.619 εκατ. €, 
αποτελούμενη από δεσμευτική επένδυση ύψους περίπου 131,7 εκατ. €, κύριο χρέος 
περίπου 953,5 εκατ. € και χρηματοδοτική συμβολή του ελληνικού Δημοσίου ύψους 
500 εκατ. €. 

2.5.2 Επιβολή και είσπραξη διοδίων τελών από τον  παραχωρησιούχο 
(25) Τα έσοδα από τα διόδια, από τα οποία παραιτείται το ελληνικό Δημόσιο κατά την 

διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως κρατικοί 
πόροι. 

(26) Το “ανώτατο όριο διοδίων τελών” που επιβάλλεται από το Δημόσιο στα τεύχη 
δημοπράτησης ήταν 0,04 € (προ ΦΠΑ) ανά χλμ και ανά μονάδα επιβατικών 
αυτοκινήτων, σε πραγματικές τιμές την 1η Ιανουαρίου 2003. Το ύψος των διοδίων 
τελών για τις κατηγορίες των οχημάτων ρυθμίζεται μέσω συντελεστών αναγωγής. Το 
“ανώτατο όριο διοδίων τελών” αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του ελληνικού 
δείκτη τιμών καταναλωτή. 

(27) Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς το “ανώτατο όριο διοδίων τελών” και με 
τους συντελεστές αναγωγής, ο παραχωρησιούχος έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει 
την αποτελεσματικότερη πολιτική διοδίων τελών, λαμβάνοντας υπόψη τις ποσοτικές 
και ποιοτικές κυκλοφοριακές παραμέτρους του έργου. Ως εκ τούτου, ο 
παραχωρησιούχος επιτρέπεται να ορίζει χαμηλότερα διόδια εάν θεωρεί ότι, σύμφωνα 
με την ελαστικότητα της ζήτησης, ένα χαμηλότερο ύψος θα αυξήσει την κυκλοφορία 
και άρα τα έσοδά του. 

(28) Επιπλέον, όπως αναφέρεται κατωτέρω, η ΣΠ προβλέπει μηχανισμό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι ο παραχωρησιούχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από υπερβολικά 
έσοδα (“ανώτατο όριο διοδίων τελών”). 

2.5.3 Επιδότηση λειτουργίας 
(29) Η πρόσκλησης υποβολής προσφορών απαιτούσε από τους υποψηφίους να 

συμπεριλάβουν στην προσφορά τους το “όριο κινδύνου κυκλοφορίας – εσόδων” 
(Ο.Κ.Κ.Ε) που αναλάμβαναν για οιαδήποτε από τις εξαμηνιαίες περιόδους της 
“περιόδου επιδοτούμενης λειτουργίας”. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ζητούσε 
επίσης να αναφερθεί η “μέγιστη επιδότηση λειτουργίας” (ΜΕΛ) την οποία ο επιτυχών 
υποψήφιος θα ζητούσε από το Δημόσιο να του καταβληθεί ανά εξάμηνο. Κατά 
συνέπεια, διευκρινίστηκαν από τους προσφέροντες, στο πλαίσιο της υποβολής των 
ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο το Ο.Κ.Κ.Ε όσο και η ΜΕΛ. 

(30) Οι καταβολές της επιδότησης λειτουργίας από το Δημόσιο υπολογίζονται χωριστά για 
κάθε εξαμηνιαία περίοδο της “επιδοτούμενης περιόδου λειτουργίας” στη βάση τριών 
παραμέτρων, δηλ. (α) των συνολικών άμεσων εσόδων του παραχωρησιούχου για την 
ίδια περίοδο, (β) του Ο.Κ.Κ.Ε για την αντίστοιχη περίοδο και (γ) της ΜΕΛ για το 
αντίστοιχο εξάμηνο, σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

( )[ ]....,85 ΕΚΚΟ−×−ΕΛ=Ε σοδαμεσααςλειτουργτησηπιδ έΆ0max%Mίό  

(31) Σε περίπτωση που με τον ανωτέρω υπολογισμό η επιδότηση λειτουργίας προκύπτει 
αρνητική, ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο ποσό ίσο 
με το αρνητικό αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού. 
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(32) Εν κατακλείδι, ο μηχανισμός αυτός διαθέτει την κατάλληλη ευελιξία ώστε να 
εξασφαλίσει: 

(i) ένα ανώτατο όριο στα ποσά της επιδότησης, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η 
υπέρβαση της ΜΕΛ που καθορίζεται από τη ΣΠ (οφειλόμενη σε περίπτωση που 
τα άμεσα έσοδα παραμείνουν χαμηλότερα από το ΟΚΚΕ)· 

(ii) την επιστροφή στο Δημόσιο του 85% τυχόν αύξησης στα έσοδα του 
παραχωρησιούχου άνω του συμφωνηθέντος ΟΚΚΕ6. 

2.5.4 Συγκριτική ανάλυση 

(33) Πριν από την ανάθεση της ΣΠ, η αναθέτουσα αρχή ζήτησε από τον οικονομικό της 
σύμβουλο να συγκρίνει τις διάφορες προσφορές βάσει των παραμέτρων και 
εκτιμήσεων του Δημοσίου. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής ήταν τα ακόλουθα: 

ΕΡΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (E65) 

 Χρηματοοικονομικό 
μοντέλο Δημοσίου 

Προσφορά 
παραχωρησιούχου

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κόστος κατασκευής (προ ΦΠΑ) 1.335.600 1.305.064

Δεσμευτική επένδυση (μετοχικό 
κεφάλαιο & δευτερογενές χρέος) 130.000 131.679

Επιδότηση κεφαλαίου 500.000 500.000

EBITDA* 1.111.936 1.308.364

Επιδότηση λειτουργίας 1.793.089 1.543.036

Καθαρά παρούσα αξία επιδότησης 
λειτουργίας (τιμές 2003) 541.557 313.949

Πραγματική εσωτερική απόδοση 
δεσμευτικής επένδυσης 8,58% 5,60%

   
* Έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προτού προστεθεί η επιδότηση λειτουργίας) 

(34) Βάσει των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

(i) Το κόστος κατασκευής, σύμφωνα με την προσφορά του παραχωρησιούχου, ήταν 
περίπου κατά 30 εκατ. € (2,3%) κατώτερο της αντίστοιχης εκτίμησης του 
ελληνικού Δημοσίου. 

(ii) Η εκτίμηση σχετικά με το EBITDA που πραγματοποίησε το ελληνικό Δημόσιο 
φαίνεται να είναι αρκετά συντηρητική σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά που 
παρείχε ο παραχωρησιούχος. 

                                                 

6 Το περιθώριο του 15% (δηλ. 100% μείον 85%) έχει εισαχθεί στα τεύχη δημοπράτησης, και συνεπώς στη 
ΣΠ, ως κίνητρο προς τον παραχωρησιούχο για τη βελτιστοποίηση των άμεσων εσόδων του. 
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(iii) Η αιτούμενη από τον παραχωρησιούχο επιδότηση λειτουργίας, τόσο σε 
ονομαστικούς όρους όσο και σε όρους καθαράς παρούσας αξίας, ήταν 
χαμηλότερη από την εκτίμηση του ελληνικού Δημοσίου. 

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

(35) Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, οι ενισχύσεις που 
χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη ή με κρατικούς πόρους και 
που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό με την ευνοϊκή μεταχείριση 
ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την 
κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Συνθήκη. 

(36) Η Επιτροπή πρέπει, αρχικά, να αποφανθεί εάν το κοινοποιηθέν μέτρο αποτελεί 
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 
Ένα από τα κριτήρια ορισμού της κρατικής ενίσχυσης είναι να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η δημόσια χρηματοδότηση του υπό εξέταση έργου υποδομής στον τομέα των 
μεταφορών προσφέρει οικονομικό πλεονέκτημα προς όφελος τόσο των χρηστών όσο 
και του κατασκευαστή/διαχειριστή του υπό εξέταση έργου υποδομής7. 

(37) Αναφορικά με τα πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των χρηστών της υποδομής, και 
σύμφωνα με πάγια πρακτική, η Επιτροπή υποστήριζε ανέκαθεν ότι, γενικά, δεν 
υφίσταται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ σε επίπεδο χρηστών, εάν η υποδομή των μεταφορών είναι ανοικτή σε 
όλους τους δυνητικούς χρήστες με ίσους και αμερόληπτους όρους. Αφετέρου, εφόσον 
η υποδομή χρησιμοποιείται από περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων χρηστών, 
παρέχοντάς τους αθέμιτο πλεονέκτημα εις βάρος των ανταγωνιστών τους, η δημόσια 
χρηματοδότηση ενδέχεται να εμπίπτει στην απαγόρευση που ορίζεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ8. 

(38) Στην υπό εξέταση περίπτωση, η υποδομή θα είναι ανοικτή σε όλους τους χρήστες, 
αδιακρίτως, όπως περιγράφεται στο σημείο (19) ανωτέρω. Κατά συνέπεια, δεν ευνοεί 
κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Δεν υφίσταται επομένως κρατική ενίσχυση υπέρ των 
χρηστών της υποδομής. 

(39) Όσον αφορά τα πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ του παραχωρησιούχου της υποδομής, η 
Επιτροπή παρατηρεί ότι την κατασκευή και διαχείριση του έργου έχει αναλάβει 
επιλεγείσα επιχείρηση με την οποία έχει συναφθεί ΣΠ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
συμπεραίνει ότι το κοινοποιηθέν μέτρο έχει επιλεκτικό χαρακτήρα στο επίπεδο του 
κατασκευαστή/διαχειριστή της υποδομής. Όσον αφορά τα πιθανά πλεονεκτήματα 
υπέρ του παραχωρησιούχου της υποδομής, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η κατασκευή 
και διαχείριση του έργου αναλαμβάνεται από επιλεγείσα επιχείρηση μετά από ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό. Όπως αναφέρθηκε στο τμήμα 2.5 ανωτέρω, η ΣΠ θεσπίζει ένα 
σύστημα επιστροφής, βάσει του οποίου το 85% των υπερβολικών εσόδων του 
παραχωρησιούχου ανακτάται από το ελληνικό Δημόσιο. 

                                                 

7 Βλ. απόφαση N 60/2006 της Επιτροπής, Project Main Port Development Rotterdam, σημείο 39. Το κείμενο 
της απόφασης αυτής διατίθεται στην επίσημη γλώσσα στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2006/n060-06.pdf. 

8 Βλ. απόφαση N 60/2006 της Επιτροπής, σημείο 40, που αναφέρεται στην ανωτέρω υποσημείωση. 
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(40) Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στο τμήμα 2.5.4 ανωτέρω, το συνολικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται από το 
Δημόσιο στον παραχωρησιούχο για την εκτέλεση της ΣΠ αντιστοιχεί στους όρους της 
αγοράς και είναι κατώτερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του οικονομικού 
συμβούλου του ελληνικού Δημοσίου. Η Επιτροπή θεωρεί επομένως ότι η ανάθεση της 
ΣΠ δεν εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 

(41) Τέλος, σύμφωνα με το τμήμα 2.4 ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΣΠ δεν μειώνει 
τον κίνδυνο τον οποίο πρέπει να αναλαμβάνει κανονικά ο παραχωρησιούχος και 
επομένως δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από κάποιο χρηματοδοτικό κίνδυνο, που θα 
μπορούσε να λάβει την μορφή οικονομικής επιβάρυνσης. Η ΣΠ εμποδίζει επίσης την 
διακριτική χορήγηση επιδοτήσεων και πλεονεκτημάτων από το ελληνικό Δημόσιο 
στον παραχωρησιούχο. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ίδια η ΣΠ δεν είναι 
δυνατόν να οδηγήσει, κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, σε κρατική 
ενίσχυση υπέρ του παραχωρησιούχου. 

(42) Η Επιτροπή συμπεραίνει, επομένως, ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν συνεπάγεται 
πλεονεκτήματα για τον παραχωρησιούχο, καθόσον η ΣΠ προβλέπει την εκτέλεση του 
έργου με τους όρους που ισχύουν στην αγορά και δεδομένου ότι το μέτρο δεν θα έχει 
ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη μεταχείριση της επιχείρησης σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της. 

(43) Η Επιτροπή καταλήγει άρα ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 

4 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Επιτροπή αποφάσισε επομένως να μην εγείρει αντιρρήσεις για το μέτρο, θεωρώντας ότι 
δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ.
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Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν πρέπει να 
περιέλθουν σε γνώση τρίτων, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός 
15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει 
αιτιολογημένο σχετικό αίτημα εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρήσει ότι συμφωνείτε 
με την γνωστοποίηση σε τρίτους και την δημοσίευση ολοκλήρου του κειμένου της 
επιστολής στην αυθεντική γλώσσα στο δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

Η αίτησή σας πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία στη 
διεύθυνση: 

European Commission 
Directorate-General for Energy and Transport 
Directorate A, Unit A2 
B-1049 Brussels 
Αριθ. τηλεομοιοτυπικού: + 32.2.296.41.04 
 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Για την Επιτροπή 

 

Jacques Barrot 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 


