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ΘΕΜΑ:  

                                                                                                                                                             

Κατασκευή του Οδικού Άξονα Milot-Balldren: Κριτική για τη σκοπιμότητα υλοποίησης έργων 

με σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα στην Αλβανία.                                                                                                                                                                               

 
Το α/ Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας αναφέρει ότι η αλβανική   Εταιρεία ΑΝΚ 

αναδείχθηκε ανάδοχος διαγωνισμού του έργου κατασκευής του οδικού άξονα Milot-Balldren, στο βόρειο 
τμήμα της χώρας, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μορφή συμπράξεως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 

 Ειδικότερα, η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του αλβανικού δημοσίου και της ανωτέρω 
Εταιρείας προβλέπει την κατασκευή και συντήρηση του νέου αυτοκινητοδρόμου για περίοδο 13 ετών, με 
το συνολικό κόστος του έργου να εκτιμάται στα 161,5 εκ. ευρώ.  

Σημειώνεται ότι η ΑΝΚ ήταν η μόνη εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό και 
επιδοτήθηκε με «μπόνους» 8,5%, σε συνέχεια «αυτόκλητης πρότασης» (unsolicited proposal) που 
κατέθεσε για την υλοποίηση του έργου τον Ιούλιο 2018. Η πρώτη δόση πληρωμής για την κατασκευή του 
έργου θα καταβληθεί στην ανάδοχο εταιρεία αφού ολοκληρωθεί το 25% των εργασιών. 

Ο νέος αυτοκινητόδρομος αποτελεί τμήμα της οδικής αρτηρίας Αδριατικής-Ιονίου, θα έχει μήκος 18 
χλμ, 4 λωρίδες κυκλοφορίας και 2 λωρίδες έκτακτης ανάγκης, μία σήραγγα 850 μέτρων, ενώ οι 
παράπλευροι δρόμοι θα έχουν μήκος 9,5 χλμ. Το έργο αποτελεί μέρος του κυβερνητικού προγράμματος «1 
δισεκατομμύριο ευρώ για υποδομές», με την ολοκλήρωση του οποίου θα βελτιωθεί η οδική σύνδεση με το 
Μαυροβούνιο. 

Επισημαίνεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν επανειλημμένα 
επικρίνει την α/Κυβέρνηση, για την πρακτική των «αυτόκλητων προτάσεων» που ακολουθείται κατά κόρον 
κατά την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ, λόγω του τεράστιου κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό και του 
αναποτελεσματικού τρόπου υλοποίησης των δημοσίων έργων. 

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρεται ότι οι συμπράξεις 
δημόσιου - ιδιωτικού τομέα με τη χρήση της μεθόδου της αυτόκλητης πρότασης παρέχουν στις αλβανικές 
αρχές τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για υποδομές μεγάλης κλίμακας μέσω μιας προβληματικής 
διαδικασίας, σε συνθήκες ανεπαρκούς ή ανύπαρκτου ανταγωνισμού και έλλειψης διαφάνειας. Ο εν λόγω 
Οργανισμός επικρίνει παράλληλα την αλβανική κυβέρνηση για πολλαπλές αδυναμίες και 
αναποτελεσματικότητα  κατά την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος «1 δισεκατομμύριο ευρώ για 
υποδομές». 

 


