Η Διάσταση του Νομικού Κινδύνου στην Περίπτωση της
Επένδυσης για την Κατασκευή & Λειτουργία
του Μεγαλύτερου Υδάτινου & Θεματικού Πάρκου
των Βαλκανίων
Εμ. Βράιλας
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ
Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση της Εγκατάστασης Κανόε Καγιάκ – Σλάλομ
(πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικό)
Έκταση: 287 στρ.
Προϋπολογισμός Επένδυσης: € 80.000.000

Ανοικτός Διαγωνισμός της πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. (νυν Ελληνικό Α.Ε) για την

«Παραχώρηση του δικαιώματος μακροχρόνιας χρήσης - εκμίσθωσή της
Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανόε Καγιάκ Σλάλομ στο Ελληνικό»

31.5.2007
4.1.2007
24.11.2006
12.7.2005
Προκήρυξη
Ανοικτού
Διαγωνισμού

Υποβολή
Δεσμευτικής
Προσφοράς

Υπογραφή
Σύμβασης
Μίσθωσης
Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.
&
Ανάδοχος Ένωση Νομ.
Προσώπων

Υπογραφή
Σύμβασης
Μίσθωσης
Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.
&
«Πάρκα Αναψυχής &
Αθλητισμού Ελληνικού
Α.Ε.»

Παραχώρηση του δικαιώματος μακροχρόνιας χρήσης - εκμίσθωσή
της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανόε Καγιάκ Σλάλομ στο Ελληνικό
στην Εταιρία Πάρκα Αναψυχής & Αθλητισμού Ελληνικού Α.Ε.
Διάρκεια Μίσθωσης: 30 έτη
Ετήσιο μίσθωμα: 3.500.000 € για το πρώτο έτος
Αναπροσαρμοζόμενο ετησίως για τα πρώτα δεκαπέντε (15) έτη της Σύμβασης
κατά τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.)

Έναρξη Λειτουργίας: 06/2008

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου

24-04-07:
Υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ),
Έλεγχος και διαπίστωση
στην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
από το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι η προβλεπόμενη διέλευση
προς διαβίβαση στις αρμόδιες ελεγκτικές
της ΝΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ (Ν.Ε.Λ.)
υπηρεσίες
αποκόπτει περίπου 25 στρ.
του ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση
(από το βόρειο τμήμα της εγκατάστασης στο οποίο η
Εταιρία είχε σχεδιάσει χρήση χώρων στάθμευσης για
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των Πάρκων).

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου
Μετά την πληθώρα συσκέψεων & διαπραγματεύσεων
α π ε φα σ ί σθ η
η παραχώρηση ισοδύναμης εκτάσεως
από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. προς την Εταιρία

Νεότερο Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master plan) και Συμπληρωματική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Υποβολή της ΣΜΠΕ 22/04/08
Έγκριση με Κ.Υ.Α. στις 15.09.08

29-7-08: Υποβολή στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. φακέλου
για την αίτηση έκδοσης άδειας δόμησης προκειμένου να
διαβιβαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ο.Κ.Κ.).

Ιστορικό
Έκδοσης

Άδειας
Δόμησης

του Έργου

Η Δ.Ο.Κ.Κ. αρνείται την έκδοση της άδειας ισχυριζόμενη ότι δεν
καλύπτεται από την υφιστάμενη διατύπωση του νόμου ώστε
να επιτρέψει την κατεδάφιση τμήματος της εγκατάστασης
(μεταλλικό υπόστεγο της πάλαι ποτέ Ολυμπιακής Αεροπλοίας)
και την ανέγερση ισοδυνάμου επιφάνειας σε διασπορά στο
ακίνητο.

Ιστορικό
Έκδοσης
Άδειας
Δόμησης
του Έργου

Κατά τα ανωτέρω η Δ.Ο.Κ.Κ. εισηγήθηκε και συνέταξε κείμενο
νομοθετικής ρύθμισης που υπεγράφη από τους αρμόδιους
Υπουργούς Πολιτισμού και ΥΠΕΧΩΔΕ και εισήχθη προς ψήφιση
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Εθνικές εκλογές (Οκτώβριος 2009) και διάλυση Ελληνικού Κοινοβουλίου
Προσφυγή Μισθωτή στη Διαιτησία.

•

Τμήμα του Μισθίου δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (περίπου 23,5 στρ.)

•

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. το γνώριζε ήδη από το χρόνο σύναψης της μίσθωσης, εφόσον ήδη
από το 2006 είχε ενημερωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες

•

Το ελάττωμα επηρέαζε και την έκδοση άδειας δόμησης στο ακίνητο

•

Η εταιρία δεν ενημερώθηκε πριν από την υπογραφή της Σύμβασης για το ελάττωμα του μισθίου

•

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση της
Σύμβασης Μίσθωσης και την παραχώρηση της χρήσης επιπλέον χώρου περίπου 27 όμορων
στρεμμάτων

•

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. συνήψε σύμβαση μίσθωσης για την κατασκευή θεματικού πάρκου και
υδροπάρκου στην Εγκατάσταση, χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη συνδρομή των
υπολοίπων φορέων του Δημοσίου που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης
δραστηριότητας.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Η ΠΑΡΚΑ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε

• «Οχυρώθηκε» πίσω από τις διατάξεις της
σύμβασης που προβλέπουν ότι η έκδοση των
απαιτούμενων αδειών είναι ευθύνη του
Μισθωτή.

• Από τον Σεπτέμβριο του 2008 διέκοψε την πληρωμή
μισθώματος, κατόπιν επανειλημμένων δηλώσεων
στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. & αιτήθηκε
αποζημίωσης για τις θετικές ζημίες που υπέστη λόγω
αντισυμβατικής συμπεριφοράς
συμπεριλαμβανομένων όσων μισθωμάτων είχαν ήδη
καταβληθεί.

31.8.2011
Καταγγελία της Σύμβασης Μίσθωσης από την «Ελληνικό Α.Ε»
(πρώην Ο.Α.) για λόγους δήθεν υπαιτιότητας του Μισθωτή

23.03.2012
Η Ελληνικό Α.Ε. επικαλείται την αναγκαιότητα της καταγγελίας για
«Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος»
που αφορούν στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
της Ελληνικό Α.Ε & την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού

Διαφωνία προς επίλυση από την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση
Διαιτησία

Διαιτητικό
Δικαστήριο

«…Με την υπ:αριθ.29/2013 απόφασή του το Διαιτητικό
Δικαστήριο δέχεται ως νόμιμο και εν μέρει βάσιμο το
επικουρικό αίτημα της «Πάρκα Αναψυχής & Αθλητισμού
Ελληνικού Α.Ε.» για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης και,
υποχρεώνει την «Ελληνικό Α.Ε.» να καταβάλει στην «Πάρκα
Αναψυχής & Αθλητισμού Ελληνικού Α.Ε.» ως αποζημίωση για
το χρονικό διάστημα μέχρι κα ι την καταγγελία, στις
31.08.2011, της μεταξύ τους Σύμβασης Μίσθωσης τα
καταβληθέντα από την τελευταία μισθώματα, καθώς και
λοιπών ήδη πραγματοποιηθέντων εξόδων νομιμοτόκως από
5.4.2012…»

Αποτυχία της Επένδυσης – Επιπτώσεις
α) Οικονομική ζημία του Ελληνικού
Δημοσίου από μη είσπραξη μισθωμάτων
που προσεγγίζουν τα 250 εκ. € για τα 30
έτη της μισθωτικής περιόδου.
β) Καταβολή αποζημίωσης από το Δημόσιο
στο Μισθωτή.
γ) Απώλεια 1.000 περίπου νέων θέσεων
εργασίας, όπως προβλεπόταν στο
εγκεκριμένο και συμβατικά αποτυπωμένο
επιχειρηματικό σχέδιο του Μισθωτή.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

