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  Π Ρ Ο Σ  Τον  

  - Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

  Τουρισµού, κ. Γ. Σταθάκη 

  - Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και 

  ∆ικτύων, κ. Χρ. Σπίρτζη   

   
 

ΘΕΜΑ:   Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση του Νοµοσχεδίου : 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)». 

  
 
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,  

 

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης του εν θέµατι νοµοσχεδίου σας υποβάλλουµε 
συνηµµένα προτάσεις µας   

 

 
Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
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Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση του νοµοσχεδίου µε θέµα: 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 
94/1/28.3.2014)». 

 
Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ  

1. Άρθρο 4 παράγραφος 3: Αναθέτοντες Φορείς (ορισµός δηµόσιας επιχείρησης)  

 Προτείνουµε να προβλεφθεί ως εξαίρεση από τον ορισµό της «δηµόσιας επιχείρησης» η 
 περίπτωση κατά την οποία έχει εκχωρηθεί σε Οικονοµικό Φορέα το δικαίωµα λειτουργίας και 
 διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων (management) της υπό κρίση επιχείρησης κατόπιν 
 διαγωνιστικής διαδικασίας. 

2. Άρθρο 36 παράγραφος 6: Καταπολέµηση της διαφθοράς και πρόληψη της σύγκρουσης 
συµφερόντων. 

 Προτείνουµε να διαγραφεί η παράγραφος 6, αφού δεν προβλέπεται από το οικείο άρθρο 44 της 
 Οδηγίας. 

3. Άρθρο 37 παράγραφος 3(γ): Πρόληψη της σύγκρουσης συµφερόντων  

 Προτείνουµε να απαλειφθεί η φράση «εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθµού» διότι διευρύνει 
 σε υπερθετικό και εν τέλει µη αποτελεσµατικό βαθµό τον κύκλο των προσώπων που εµπλέκονται 
 σε συγκρούσεις συµφερόντων. 

4. Άρθρο 37 παράγραφος 4: Πρόληψη της σύγκρουσης συµφερόντων 

 Προτείνουµε να απαλειφθούν οι λέξεις «οικογενειακά», και «ή άλλα κοινά συµφέροντα» διότι  
 µπορεί να οδηγήσουν σε υποκειµενικές και αυθαίρετες ερµηνείες, ενώ δεν 
 περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο 35 της Οδηγίας.  

 Προτείνουµε να προστεθεί η λέξη «χρηµατοπιστωτικά», που υπάρχει στην Οδηγία. 

5. Άρθρο 37 παράγραφος 4 (γ): Πρόληψη της σύγκρουσης συµφερόντων.  

 Προτείνουµε να η παράγραφος (γ) να αναδιατυπωθεί ώστε ο τυχόν συµβατικός δεσµός να είναι 
 επιλήψιµος εφόσον διαπιστωθεί να υπάρχει κατά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
 Σύµβασης Παραχώρησης και όχι 12 µήνες νωρίτερα. 

6. Άρθρο 38 παράγραφος 5 και  παράγραφος 7: Έγγραφα της Σύµβασης Παραχώρησης – ∆ανειακές 
Συµβάσεις   

 Οι δανειακές και εξασφαλιστικές συµβάσεις συντάσσονται πάντα στην αγγλική και δεν 
 µεταφράζονται, εφόσον όταν στον όµιλο των ∆ανειστών συµµετέχουν αλλοδαπά 
 χρηµατοπιστωτικά  ιδρύµατα. Συνεπώς στο τέλος της παραγρ. 7 του αρ. 38 (Υποχρεωτική 
 Σύνταξη των εγγράφων της Σύµβασης στα Ελληνικά), θα πρέπει να προστεθεί: «Ειδικά οι 
 δανειακές και εξασφαλιστικές συµβάσεις συντάσσονται στην γλώσσα του  δικαίου, το οποίο τις 
 διέπει» 

7. Άρθρο 41 παράγραφος 2: Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων.  

 Προτείνουµε να διατυπωθεί ρητά ότι «Όσον αφορά την χρηµατοοικονοµική επάρκεια η 
 Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να απαιτεί ο Οικονοµικός Φορέας και οι 
 άλλοι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύµβασης Παραχώρησης».  
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 Επίσης προτείνουµε να προστεθεί ότι «Όσον αφορά την επαγγελµατική και τεχνική ικανότητα, η 
 Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να απαιτεί από τους φορείς που 
 στηρίζουν την επαγγελµατική και τεχνική ικανότητα του Οικονοµικού Φορέα, να εκτελεί τις 
 εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες προσφέρει τη στήριξή του». 

8. Άρθρο 41 παράγραφος 7 (α): Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων.  

Σηµειώνεται ότι η προσέγγιση του κοινοτικού νοµοθέτη και της σχετικής νοµολογίας συνίσταται 
στην πρόβλεψη λόγων αποκλεισµού που στηρίζονται στην αντικειµενική διαπίστωση 
περιστάσεων, ή συµπεριφορών που αφορούν συγκεκριµένο εργολήπτη και είναι ικανές να θέσουν 
υπό αµφισβήτηση την επαγγελµατική του εντιµότητα, ή την οικονοµική του και χρηµατοδοτική 
του ικανότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση στο πλαίσιο 
ανάθεσης της οποίας ο Οικονοµικός αυτός Φορέας υποβάλλει προσφορά.  Τα κράτη-µέλη δύναται 
να θεσπίζουν ουσιαστικούς κανόνες αποκλεισµού αποσκοπώντας όµως στη διασφάλιση της 
τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης δίχως να δηµιουργούνται διακρίσεις µεταξύ των 
Οικονοµικών Φορέων της συνακόλουθης αρχής της διαφάνειας καθώς και της αρχής της 
αναλογικότητας βάσει της οποίας οι συγκεκριµένοι κανόνες δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του 
αναγκαίου για την επίτευξη του στόχου αυτού, µέτρου.  Προφανώς το κοινοτικό δίκαιο δεν 
εµποδίζει τη θέσπιση εθνικών µέτρων που θα στοχεύουν στην αποτροπή, στις διαδικασίες 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, του κινδύνου εµφάνισης πρακτικών ικανών να απειλήσουν τη 
διαφάνεια και να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό, όµως τα µέτρα αυτά δεν µπορούν να βαίνουν 
πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του στόχου αυτού, µέτρου.   

Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε τα κάτωθι (βλ. σχόλια για άρθρα 41-44), ήτοι:   

 Η προβλεπόµενη στην περίπτωση (α) αθέτηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του 
 άρθρου 30 (ήτοι παράβαση περιβαλλοντικού, εργατικού, «κοινωνικού»; δικαίου) που οδηγεί σε 
 αποκλεισµό Οικονοµικού Φορέα, να προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση και να είναι 
 ουσιώδης, δηλ. να µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την εκτέλεση της Σύµβασης Παραχώρησης, 
 άλλως να διαγραφεί. 

9. Άρθρο 41 παράγραφος 7(ε): Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων.  

 Η διατύπωση «επαρκώς εύλογες ενδείξεις» είναι αόριστη και επιδέχεται παρερµηνείες και 
 υποκειµενισµό.  Προτείνουµε να αντικατασταθεί από την φράση «επαρκείς αποδείξεις». 

10. Άρθρο 41 παράγραφος 7 (ε) και (η): Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων.  

 Οι υπό (ε) και (η) περιπτώσεις που οµοίως οδηγούν σε αποκλεισµό του Οικονοµικού Φορέα, κατά 
 την άποψή µας θα πρέπει να πιστοποιούνται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. 

11. Άρθρο 41 παράγραφος 7 (θ): Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων.  

 Οι προβλεπόµενες στην υποπαράγραφο (θ) περιπτώσεις υποχρεωτικού αποκλεισµού, 
 προτείνουµε να αντικατασταθούν ως εξής: γ, δ και ζ της παρούσας παραγράφου. 

12. Άρθρο 41 παράγραφος 8 (β): Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των Υποψηφίων. 

 Οµοίως ως ανωτέρω και για την υποπερίπτωση (β) της παραγράφου 8. 

13. Άρθρο 42 παράγραφος 5(β): Αποδεικτικά µέσα – δανεισµός ικανοτήτων   

 Προτείνουµε να προστεθεί ότι «Κατ’ ελάχιστον, η απόδειξη της διάθεσης των αναγκαίων πόρων 
 θα πρέπει να προκύπτει από ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του Οικονοµικού Φορέα και των 
 τρίτων,  υπογραφόµενο από τους έχοντες την σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο, το οποίο να 
 έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ του οικονοµικού φορέα ή των µελών αυτής». 

14. Άρθρο 43: Ερωτηµατολόγιο Ποιοτικής Επιλογής 
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 Προτείνουµε να διαγραφεί στο σύνολό του (οι απαραίτητες πληροφορίες ποιοτικής επιλογής 
 πρέπει να προκύπτουν αντικειµενικά, από τα κατάλληλα δικαιολογητικά και όχι από Υ/∆ του 
 εκάστοτε ενδιαφερόµενου). 

15. Άρθρο 44 παράγραφος 1: Αποκλεισµός Οικονοµικού Φορέα από Συµβάσεις Παραχώρησης  

 Οι παράγραφοι α, ε και ζ κατά την άποψή µας θα πρέπει να αντικατασταθούν µε τις γ, δ και ζ ως 
 ανωτέρω. 

16. Άρθρο 44 παράγραφος 2: Αποκλεισµός Οικονοµικού Φορέα από Συµβάσεις Παραχώρησης  

 Η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού προτείνουµε να περιοριστεί σε τρία (3) έτη και ένα (1) έτος 
 αντίστοιχα. 

17. Άρθρο 49: Συµβατικό Πλαίσιο – Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

 Προτείνουµε να προβλεφθεί ότι κατά την εκτέλεση των Συµβάσεων Παραχώρησης θα 
 εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 17-30 του ν.3389/2005 ως ισχύει. 

18. Άρθρο 51 παράγραφος 2: Χρηµατοδότηση 

 Η εκ µέρους του Αναδόχου υποχρέωση χρηµατοδότησης θα πρέπει να τελεί υπό την επιφύλαξη 
 της ουσιώδους και απρόβλεπτης µεταβολής των οικονοµικών ή/και τεχνικών παραµέτρων που 
 σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης ή/και τη συνδροµή λοιπών λόγων ανωτέρας βίας. 

19. Άρθρο 52: Υπεργολαβία  

 Προτείνουµε να προστεθεί παρ. 5 ως εξής: «Σε περίπτωση γενικού υπεργολάβου κατασκευαστή 
 ή µελετητή, ο  τελευταίος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης του έργου ή της 
 µελέτης, σε επίπεδο εργοληπτικού  ή µελετητικού πτυχίου εάν είναι ηµεδαπή επιχείρηση, 
 σύµφωνα δε µε τις εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις εάν είναι επιχείρηση κράτους 
 – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου». 

20. Άρθρο 52 παράγραφος 1: Υπεργολαβία 

 Προτείνουµε να διαγραφεί ο επιθετικός προσδιορισµός «βασικού» παραχωρησιούχου, αφού δεν 
 έχει κάποιο νόηµα.  

21. Άρθρο 53 παράγραφος 3: Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

 Στην παράγραφο 3 προτείνουµε να προβλεφθεί ότι µέτοχος της ΕΕΣ δύναται να είναι ο 
 Παραχωρησιούχος, ή εταιρεία συµµετοχών αποκλειστικού σκοπού του Παραχωρησιούχου. 

22. Άρθρο 56 παράγραφος 2: Λύση Σύµβασης Παραχώρησης 

 α. Υφίσταται λανθασµένη παραποµπή στο αρ. 57 αντί για το αρ. 55 

 β. Προτείνουµε να διαγραφεί η περίπτωση (δ) της παραγράφου 2, ως µη προβλεπόµενη από το 
 άρθρο 44 της Οδηγίας. 

23. Άρθρο 62: Είδη έννοµης προστασίας 

 Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόµος 3886/2010 ως ισχύει προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις 
 αντίστοιχες  διατάξεις των άρθρων 46 και 47 της Οδηγίας που τροποποιούν την Οδηγία 
 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ ως ισχύουν. 

24. Άρθρο 66: ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών-∆ιαµεσολάβηση  

 Η πρόβλεψη περί επίλυσης διαφορών από τα δικαστήρια καθιστά τη σύµβαση παραχώρησης ως 
 ουσιαστικώς µη χρηµατοδοτήσιµη. Θα πρέπει να διαγραφεί στο σύνολό της . 
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25. Άρθρο 66 παράγραφος 3: ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών-∆ιαµεσολάβηση  

 Η αφετηρία της προθεσµίας αγωγής ή προσφυγής («από τότε που γεννήθηκε η αξίωση») είναι 
 αόριστη. Πρέπει να προσδιοριστεί µε άλλη διατύπωση, µε ιδιαίτερη έµφαση στον χρόνο που 
 γεννήθηκε η διαφωνία. 

26. Άρθρο 67: ∆ιαιτησία   

 Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στη Σύµβαση Παραχώρησης προτείνεται να επιλύεται από την 
 προβλεπόµενη το παρόν άρθρο ∆ιαιτησία, αποκλειόµενης κάθε άλλης δικαιοδοσίας. 

 Η διαδικασία της ∆ιαιτησίας, θα πρέπει να διέπεται από τους Κανόνες ∆ιαιτησίας του ∆ιεθνούς 
 Εµπορικού Επιµελητηρίου (ICC) ή του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  

 Στο τέλος της παραγράφου 2 προτείνουµε να προστεθεί ότι : «Οι ρυθµίσεις αυτές ως ειδικές 
 υπερισχύουν οποιαδήποτε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής κατά περιεχόµενο διάταξης».  

 Η παράγραφος 3 προτείνουµε να προβλέπει την ρητή παραίτηση και από οποιοδήποτε έκτακτο 
 ένδικο βοήθηµα συµπεριλαµβανοµένης και της αγωγής ακύρωσης του άρθρου 899 του ΚΠολ∆ 
 όπως ισχύει, ενώ η παρ. 4 θα πρέπει να διαγραφεί διότι η καθόλα σύντοµη και ευέλικτη 
 διαδικασία της διαιτησίας κινδυνεύει να επιβαρυνθεί µε σοβαρές καθυστερήσεις µετά την άσκηση 
 αγωγής ακύρωσης , τουλάχιστον τρία-τέσσερα χρόνια, δίχως να έχει επιλυθεί εν τω µεταξύ η 
 διαφορά.  

27. Άρθρο 67 παράγραφος 5(εδ. τελευταίο): ∆ιαιτησία   

 Θα πρέπει να διευκρινιστεί - διορθωθεί η φράση «σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο» 
 διότι δεν είναι κατανοητό το περιεχόµενο της ρύθµισης. 

 

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ 

I. Άδειες   

Να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης στον Παραχωρησιούχο, δια της Σύµβασης Παραχώρησης, της 
Άδειας Κατασκευής του έργου, όπως συµβαίνει σε όλες τις συµβάσεις παραχώρησης , λαµβάνοντας 
υπόψη ότι, µε την εξαίρεση τυχόν περαιτέρω περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που δεν θα καλύπτονται 
από τους ήδη εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, καµία άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε µορφής του 
θα απαιτείται να ληφθεί από τον Ανάδοχο ή από οποιουσδήποτε υπεργολάβους τους, σε σχέση µε τη 
µελέτη, κατασκευή και ανάπτυξη του έργου . 

Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που το ∆ηµόσιο ή άλλη Αρµόδια Αρχή ή Οργανισµός Κοινής Ωφέλειας 
καθυστερεί την έκδοση οποιασδήποτε Άδειας πέραν της νόµιµης προθεσµίας ή, για την  περίπτωση που 
αυτή δεν προβλέπεται, πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, καίτοι η 
Εταιρεία έχει εκπληρώσει όλους τους όρους που απαιτούνται για την έκδοσή της και συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις έκδοσής της, αυτή θεωρείται αυτοδικαίως εκδοθείσα από της εκπνοής της προθεσµίας 
αυτής. Η τεκµαρτή έκδοση Αδείας σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο µπορεί να βεβαιώνεται µε διαπιστωτική 
βεβαιωτική πράξη που εκδίδει η Υπηρεσία µετά από έγγραφη αίτηση της Εταιρείας. 

II. Συµψηφισµός  

Να προβλεφθεί το δικαίωµα των συµβαλλοµένων Μερών στη Σύµβαση Παραχώρησης να συµψηφίζουν 
αµοιβαίες µεταξύ τους απαιτήσεις µε ποσά που οφείλονται έναντι του άλλου µέρους υπό την Σύµβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση που εκάστοτε προτείνεται σε συµψηφισµό είναι βέβαιη, 
εκκαθαρισµένη και δεν αποτελεί αντικείµενο ∆ιαφοράς και ότι το µέρος που προβαίνει σε συµψηφισµό 
έχει γνωστοποιήσει στο άλλο µέρος εγγράφως για την πρόθεσή του καθώς και το ποσό για το οποίο 
γίνεται ο συµψηφισµός. 
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III. Λοιπά Φορολογικά θέµατα που έχουν συµπεριληφθεί σε άλλες συµβάσεις παραχώρησης 

• Ο Παραχωρησιούχος  να απαλλάσσεται από κάθε είδους φορολογική επιβάρυνση ακινήτου 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΕΝΦΙΑ) ή τέλη, δηµοτικά τέλη ή/και δηµοτικούς φόρους ως προς το Έργο. 

• Οι τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες του Παραχωρησιούχου, οι οποίες απορρέουν από την εκτέλεση της 
Σύµβασης Παραχώρησης, δύναται να µεταφέρονται προς συµψηφισµό µε φορολογητέα κέρδη εποµένων 
χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισµό.  

• Οι συµβάσεις δανείων που συνάπτονται για τη χρηµατοδότηση των έργων υπό τις Συµβάσεις 
Παραχώρησης και τα παρεπόµενα αυτών σύµφωνα, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήµου. Η λήψη 
οποιασδήποτε εξασφάλισης, ενεχύρου ή βάρους, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν κοινοποίησης, εγγραφής 
και/ ή ολοκλήρωσης των εξασφαλίσεων σε σχέση µε τις ανωτέρω συµβάσεις δανείων εξαιρούνται από 
την επιβολή φόρου, τέλους (συµπεριλαµβανοµένων των συµβολαιογραφικών τελών) που επιβάλλεται 
από αρµόδια αρχή, φορέα ή τρίτο. 

• Οι συµβάσεις µεταξύ των δανειστών των δανειακών συµβάσεων (όπως αυτές καθορίζονται στη 
Σύµβαση Παραχώρησης) µε τις οποίες µεταβιβάζονται δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή κράτηση υπέρ του 
∆ηµοσίου ή τρίτων.  

• Οι κάθε είδους αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο ή την Αναθέτουσα Αρχή δυνάµει των 
ειδικώς οριζοµένων στη Σύµβαση Παραχώρησης και βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής του ν. 
2859/2000, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήµου. 

• Ο Παραχωρησιούχος απαλλάσσεται από κάθε είδους φορολογική επιβάρυνση ακινήτου 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΕΝΦΙΑ) ή τέλη, δηµοτικά τέλη ή/και δηµοτικούς φόρους ως προς υπό 
παραχώρηση ακίνητο. 

• Οι χρεωστικοί τόκοι δανείων που συνοµολογήθηκαν δυνάµει των δανειακών συµβάσεων ή δυνάµει των 
συµβάσεων δευτερογενών δανείων (όπως αυτές καθορίζονται στη Σύµβαση Παραχώρησης), υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα κεφαλαιοποιηθούν από τον Παραχωρησιούχο, δύνανται να εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων εντός των οποίων καθίστανται δεδουλευµένοι, ανεξάρτητα από το 
χρόνο έναρξης λειτουργίας των τµηµάτων αυτών. 

 


