Ξεκίνησε ο χορός διεκδίκησης
αποζημιώσεων
από
τις
παραχωρήσεις
Μία από τις συζητήσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι εν μέσω
κορωνοϊού είναι αυτή για την διεκδίκηση αποζημιώσεων από τις
εταιρείες παραχωρήσεων. Αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια και άλλοι
είναι στη λίστα όσων θα έρθουν να ζητήσουν αποζημιώσεις για
την κάθετη πτώση της επιβατικής τους κίνησης κατά τη διάρκεια
του lockdown.
Σύμφωνα με πηγές του ypodomes.com, έχουν ήδη σταλεί επιστολές
από τους αυτοκινητόδρομους, το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, τη
Fraport Greece ακόμα και για το Θριάσιο στο υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών στις οποίες υπάρχει η επίκληση για γεγονός
ανωτέρας βίας. Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, αυτές οι επιστολές
είναι ο προάγγελος για τα επίσημα αιτήματα διεκδίκησης
αποζημιώσεων (τα claims) τα οποία εκτιμάται ότι θα δοθούν με
τη λήξη των μέτρων.
Ωστόσο ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, μιλώντας στο ypodomes.com
σημειώνει πως “το κράτος σε αυτή την υπόθεση, έχει το
πλεονέκτημα και είναι σε θέση ισχύος. Είμαστε εδώ για να
βοηθήσουμε, άλλα δεν πρόκειται να δεχθούμε παράλογα αιτήματα
και διεκδικήσεις που σκοπό θα έχουν να εκβιάσουν το ελληνικό
δημόσιο”.
Στο υπουργείο Υποδομών έχει ήδη ξεκινήσει μία προετοιμασία με
μια μελέτη για το impact στην πραγματική οικονομία της χώρας
από την πανδημία του κορωνοϊού. Όπως πληροφορείται το
ypodomes.com, όλα είναι ανοιχτά και προς συζήτηση. Τα σενάρια
για την διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει είναι πολλά. Η σκέψη
είναι να γίνουν ευρύτερες συμφωνίες που μπορεί να φτάσουν και
στο επίπεδο επιπρόσθετου αντικείμενου έργου ή και επέκτασης
των συμβάσεων παραχώρησης, όπου αυτό ειναι εφικτό.

Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι τελικός αποδέκτης θα
είναι το υπουργείο Οικονομικών καθώς έχει συμμετοχή σε όλες
τις συμβάσεις παραχώρησης.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70% Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ
“Όποιος πει ότι ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, είναι
γελασμένος, το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εμείς, μπορούμε να
πούμε ότι έχουν ιδιοκτήτες ακινήτων, οι ακτοπλόοι, τα
ξενοδοχεία κ.α.” λέει στο ypodomes με νόημα ανώτερο στέλεχος
ενός αυτοκινητόδρομου και όπως πιστεύει “έχω την αίσθηση ότι
θα ακολουθηθεί μία Ευρωπαϊκή νόρμα, δεν γίνεται αλλιώς, για
παράδειγμα στην Ισπανία επεκτείνουν όλα τα χρονοδιαγράμματα σε
όλα τα έργα, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εδώ”.
Η πτώση στους αυτοκινητόδρομους ξεπερνά το 70% δημιουργώντας
άμεσα πρόβλημα ρευστότητας στις εταιρείες διαχείρισης. Εδώ
εχουμε τις παραχωρήσεις “παλαιού τύπου” όπου συμπεριλαμβάνεται
η Αττική Οδός και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και “νέας γενιάς” με
τους Μορέα, Νέα και Κεντρική Οδό (Ιόνια, Ε65), Αιγαίου και
Ολυμπία Οδό.
Άλλα στελέχη επισημαίνουν πως είναι προτιμητέο, στις νέας
γενιάς παραχωρήσεις η αποζημίωση που προβλέπεται με βάση το
χρηματοοικονομικό μοντέλο για γίνεται κάθε εξάμηνο να
διαφοροποιηθεί. Ένα από τα βασικά αιτήματα είναι γίνεται
τμηματική πληρωμή (π.χ. ανά μήνα) και εκκαθάριση στο τέλος
κάθε εξαμήνου. Γέφυρα και Αττική Οδός έχουν διαφορετικό τρόπο
υπολογισμού.
“Υπάρχουν ανελαστικές υποχρεώσεις, όπως η πληρωμή δανείων σε
ελληνικές και ξένες τράπεζες, στην ΕΤΕπ όπου στο τέλος Ιουνίου
πρέπει να καταβληθούν μεγάλα ποσά. Το πρόβλημα είναι η
ρευστότητα αυτή τη στιγμή λόγω της κάθετης πτώσης της κίνησης
και οι αντοχές είναι λίγες” τονίζει στο ypodomes.com ο
πρόεδρος της Hellastron, Σταύρος Σταυρής.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ο κ.Σταυρής επιβεβαιώνει ότι τα μέλη της Hellastron έχουν
στείλει γνωστοποιήσεις ότι έχει συμβεί το γεγονός ανωτέρας
βίας, ωστόσο δεν έχουν ξεκινήσει, μέχρι και σήμερα, κάποιες
συζητήσεις.
Ο πρόεδρος της Hellastron πιστεύει πως αν δεν υπάρξουν
αντιρρήσεις από πλευράς δημοσίου θα μπορούσε να ξεκινήσει μία
σειρά διαπραγματεύσεων καθώς ο τρόπος υπολογισμού ρυθμίζεται
μέσω των συμβάσεων. Αποκλείει δε προς το παρόν την προσφυγή σε
διαιτησία καθώς θα υπάρχει κλίμα συναίνεσης.
“Με την κίνηση αυτή τη στιγμή να είναι κάτω από 70%, ότι και
να λέμε, οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους. Στην οικονομική κρίση η
πτώση είχε φτάσει μέχρι και το 35%, τώρα είναι διπλάσιο το
ποσοστό. Θα μας γυρίσει πολύ καιρό πίσω και πιστεύουμε πως θα
έχουμε σταδιακή ανάκαμψη κυκλοφορίας η οποία θα συνδέεται με
την οικονομική ανάκαμψη της χώρας” υποστηρίζει ο κ.Σταυρής που
είναι ένα από τα παλαιότερα στελέχη στο χώρο των παραχωρήσεων
και ο ίδιος στέλεχος της Γέφυρα Α.Ε..

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟ
Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com γνωστοποιήσεις έχουν
στείλει στο υπουργείο ΥΠΟΜΕ, τόσο το Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος
όπου στη σύμβαση του 1996 υπάρχει πρόβλεψη ακόμα και για
πανδημία αλλά και η Fraport Greece. Η εταιρεία γνωστοποίησε
πως σταμάτησαν οι εργασίες από την ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ
(λόγω της ΠΝΠ που αναστέλλει έργα και δημόσιες συμβάσεις) και
ως εκ τούτου, συνίσταται γεγονός ανωτέρας βίας.
Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε σύμφωνα με ασφαλείς πηγές και η ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ για το Θριάσιο, παρά του ότι εκεί η σύμβαση παραμένει
μπλοκαρισμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αιτία της επιστολής
κάποιες πρόδρομες εργασίες που είχε εκτελέσει η ανάδοχος του
έργου Μυτιληναίος που επίσης σταμάτησαν και προκάλεσαν την
επιστολή της εταιρείας προς το υπουργείο.

Η λίστα αναμένεται να μακρύνει και με αναδόχους δημοσίων έργων
παρά του ότι το υπουργείο προέβλεψε και “παγωσε” μέχρι τις 30
Απριλίου όλα τα χρονοδιαγράμματα σε έργα και διαγωνισμούς.

