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Του ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ

T
ο Ελληνικό θα µπορούσε να πωληθεί σε 
πολύ καλύτερη τιµή από αυτή που τελι-
κώς συµφωνήθηκε και αυτό ήταν κάτι 

που γνώριζε εξαρχής το ΤΑΙΠΕ∆, όπως αποκα-
λύπτεται από την τεχνική έκθεση που έγινε για 
λογαριασµό του Ταµείου, τον Μάρτιο του 2014, 
επτά µήνες πριν υπογραφεί η αρχική σύµβα-
ση µε τη Lamda Development. 

H έκθεση, η οποία έγινε από την εταιρεία 
American Appraisal Hellas Ltd που όρισε ως 
εκτιµητή το ΤΑΙΠΕ∆ και αποκαλύφθηκε από 
την εφηµερίδα «Αγορά», περιλαµβάνεται στην 
ογκωδέστατη δικογραφία για την υπόθεση, µα-
ζί µε τις δύο εκθέσεις των πραγµατογνωµόνων 
που όρισε ο επίκουρος οικονοµικός εισαγγελέ-
ας Γιάννης ∆ραγάτσης για το θέµα του Ελληνι-
κού, µετά από καταγγελίες για «αδιαφανείς δι-
αδικασίες» και «χαµηλότατο τίµηµα, πολύ κα-
τώτερο της πραγµατικής αξίας του ακινήτου». 

Σύµφωνα µε την έκθεση του εκτιµητή του 
ΤΑΙΠΕ∆, το τίµηµα για την πώληση του Ελλη-
νικού το 2014 θα ήταν πολύ µεγαλύτερο από 
τα 915 εκατοµµύρια ευρώ που έκλεισε η συµ-
φωνία µε τη Lamda εάν το ακίνητο των 6.500 

στρεµµάτων είχε πωληθεί σε οικόπεδα, υπό ένα 
ενιαίο σχέδιο αξιοποίησης, αντί να µεταβιβα-
στεί ολόκληρο σε έναν επενδυτή. 

«Παρά το γεγονός ότι ο εκτιµητής έχει προ-
βλέψει στο οικονοµικό του µοντέλο ρυθµό αύ-
ξησης του κόστους κατασκευής, όπως και µετα-
βολή των τιµών πώλησης, η µεταφορά σε πα-
ρούσες αξίες µελλοντικών εσόδων, σε µία πε-
ρίοδο 25 ετών, αποφέρει χαµηλότερη αξία από 
αυτή που θα επιτυγχανόταν µε την πώληση, νω-
ρίτερα, οικοπέδων», αναφέρεται στην έκθεση.

Σε οικόπεδα
Επισηµαίνεται ακόµη ότι «η πώληση οικοπέδων 
για µελλοντική ανάπτυξη από τρίτους αποτελεί 
συνηθισµένη πρακτική σε µεγάλου µεγέθους 
αναπτύξεις του εξωτερικού, κυρίως στις ΗΠΑ, 
προκειµένου ο developer να αποκτά νωρίτε-
ρα έσοδα και να µην υφίσταται το κόστος ανέ-
γερσης των επιµέρους αναπτύξεων που προϋ-
ποθέτει δέσµευση κεφαλαίων για την ανέγερ-
σή τους και επιπλέον ενσωµατώνει τον κίνδυ-
νο εξεύρεσης τελικών χρηστών για τις επιµέ-
ρους χρήσεις». 

Η τεχνική έκθεση, πάντως, καταλήγει στο συ-
µπέρασµα ότι το τελικό τίµηµα είναι εύλογο, κά-
τι το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε τα συµπε-
ράσµατα των δύο πραγµατογνωµόνων της οι-
κονοµικής Εισαγγελίας. 

Οι πραγµατογνώµονες, Γιώργος Αναµατερός 
και Ιωάννης Μελάς, κάνουν λόγο για σειρά προ-
βληµάτων στη µεθοδολογία που ακολουθήθη-

κε από την πλευρά του ΤΑΙΠΕ∆. Υποστηρίζουν 
ότι η έκταση του Ελληνικού θα έπρεπε να είχε 
µεταβιβασθεί µε τιµή ύψους 1,5 έως 2 δισ. ευ-
ρώ. Υπενθυµίζεται ότι και η µελέτη του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδος κατέληγε στο συ-
µπέρασµα του πολύ χαµηλού τιµήµατος, απο-
τιµώντας την αξία της έκτασης σε 3 δισ. ευρώ. 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης 
που διενεργείται από τη ∆ικαιοσύνη για το αν 
και κατά πόσο έχει τελεστεί το αδίκηµα της κα-
κουργηµατικής απιστίας από τα µέλη του ΤΑΙ-
ΠΕ∆ που συµµετείχαν στη διαγωνιστική διαδι-
κασία και στη µεταβίβαση του 100% των µετο-
χών της Ελληνικό Α.Ε. στη Lamda Development 
A.E. το υπουργείο Οικονοµικών έχει αναθέσει 
σε δύο εκτιµητές να εξετάσουν τις εκθέσεις που 
έχουν συνταχθεί. Τα αποτελέσµατα της µελέ-
της τους αναµένεται τις επόµενες ηµέρες να γί-
νουν γνωστά.

Την ίδια στιγµή, η Οµάδα Εργου της κυβέρνη-
σης -υπό τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλα-
µπουράρη και το ΤΑΙΠΕ∆- και η Lamda έχουν 
πατήσει γκάζι µε στόχο την προώθηση της σύµ-
βασης στη Βουλή. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα 
µε το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, αυτό πρέ-
πει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εκκρεµότητες κα-
θώς η έκταση δεν είναι «καθαρή». Ενα βασικό 
αγκάθι είναι η µετεγκατάσταση του αµαξοστα-
σίου του ΟΑΣΑ, για το οποίο υπάρχει εµπλοκή, 
µε όλους να πιέζουν ασφυκτικά τον Οργανισµό 
να το αποµακρύνει, χωρίς ωστόσο να έχει βρε-
θεί χώρος. Σηµειώνεται ότι το κόστος της απο-
µάκρυνσης υπολογίζεται σε 35 εκατ. ευρώ, τα 
οποία θα πρέπει να πληρώσουν τα δηµόσια 
ταµεία, ενώ, σύµφωνα µε µελέτη της Ενδιά-
µεσης Αρχής Μεταφορών, αυτό θα προκαλέ-
σει επιπλέον λειτουργικό κόστος 4,5 εκατ. ευ-
ρώ σε ετήσια βάση. 

Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΑ, η αποµάκρυνση εί-
ναι πρακτικώς αδύνατη να γίνει ως τον Οκτώ-
βριο, όπως απαιτήθηκε, και κάτι τέτοιο θα προ-
καλέσει καταστροφικές συνέπειες στο σύστη-
µα, συµπεριλαµβανοµένων του µετρό και του 
τραµ που λειτουργούν µέσω της µετεπιβίβασης.

Εντονη κριτική
Εξάλλου, συνεχίζονται οι αντιδράσεις και η κρι-
τική προς την κυβέρνηση µετά και την πρόσφα-
τη υπογραφή του µνηµονίου συνεννόησης µε-
ταξύ ΤΑΙΠΕ∆ και Lamda Development. Η κυ-
βέρνηση «κατηγορείται» ότι αποδέχτηκε τη 
συµφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ν.∆. - 
ΠΑΣΟΚ τον Νοέµβριο του 2014, την οποία ως 
αντιπολίτευση είχε καταγγείλει, χωρίς να υπάρ-
χουν αλλαγές ούτε στο τίµηµα των 915 εκατ. 
ευρώ που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χαµη-
λό, ούτε στο δικαίωµα δόµησης που αποκτά ο 
επενδυτής, αλλά ούτε και σε άλλους βασικούς 
και κρίσιµους όρους, οι οποίοι µάλιστα δεσµεύ-
ουν το ελληνικό ∆ηµόσιο µε πλήθος υποχρεώ-
σεων καθώς προβλέπονται ρήτρες αποζηµιώ-
σεων υπέρ του επενδυτή.

Κυβέρνηση, ΤΑΙΠΕ∆ και Lamda επιµένουν ότι 
επήλθαν σηµαντικές βελτιώσεις στη συµφωνία 
µε αιχµή την επίσπευση των πληρωµών εκ µέ-
ρους του επενδυτή και την αύξηση των επεν-
δύσεων του τελευταίου. Κάτι, πάντως, που δεν 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται καθώς, όπως περι-
έγραψε ο Γιάννης Περρωτής στο προηγούµε-
νο φύλλο της Realnews, όλα όσα ανακοινώ-
νονται «ούτως ή άλλως ήταν εξαρχής υποχρε-
ώσεις του επενδυτή. Ακόµα και η υπογειοποί-
ηση της Ποσειδώνος, που τώρα διαφηµίζεται 
ότι θα την πληρώσει η εταιρεία, ήταν από την 
αρχή ελεύθερη επιλογή του επενδυτή. Θα την 
πλήρωνε ούτως ή άλλως αν αποφάσιζε ο ίδιος 
να την κάνει».

Το πλήρες περιεχόµενο της συµφωνίας πά-
ντως παραµένει άγνωστο καθώς δεν έχει δηµο-
σιοποιηθεί, γεγονός το οποίο ζητούν επιτακτικά 
η Περιφέρεια και οι όµοροι δήµοι.

Ηξερε το 
ΤΑΙΠΕ∆ ότι 
είναι χαµηλό 
το τίµηµα
Στο φως εκθέσεις πραγµατογνωµόνων, που 
αποδεικνύουν ότι η έκταση του Ελληνικού θα 
µπορούσε να πωληθεί σε πολύ καλύτερη τιµή

Το πλήρες περιεχόµενο της 
συµφωνίας για την πώληση 
δεν έχει δηµοσιοποιηθεί, 
κάτι το οποίο ζητούν επιτακτικά  
Περιφέρεια και δήµοι

ΣΥΜΦΩΝΑ με τις εκθέσεις 
που αποκάλυψε η «Αγορά» 
το τίμημα για την πώλη-
ση του Ελληνικού το 2014 
θα ήταν πολύ μεγαλύτερο 
από τα 915 εκατ. ευρώ που 
έκλεισε η συμφωνία με τη 
Lamda, εάν το ακίνητο των 
6.500 στρεμμάτων είχε 
πωληθεί σε οικόπεδα
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