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OIKONOMIKII ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ_ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Ι,{ΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ι ΑριστοτÝλειο πανεπιστÞ μιο Θεσσαλονßκηò, τ. Θ. 232, º,κ, 5 4 |24, Θεσσαλονßκη

ΠΕΡΙΔΗΨΗ

Η κατασκευÞ φρÜγματοò στην περιοχÞ ΣημÜwρων-ΠορταριÜò αποσκοπεß στην Üμβλυνση

των αρl,ητικþý συνεπrrþυ ,ηò υπερχεßλισηò του τοπικοý χειμÜρρου στον τουρισμü, τη

γ.rργ,«Þ δραστηριüτητα και σε Üλλεò δραστηριüτητεò τηò περιοχÞò, Η οικονομικÞ του

ßφ"ßογηοη βασßξεται στην αποτßμηση των ωφελειþν με τη μÝθοδο τηò εξαρτημÝνηò

αποτßμησηò και σfiº διερÝýνηση τηò σκοπιμüτηταò κατασκευÞò του με την ανÜλυση

κüστüυò-ωÞελειþν, tα αποτελÝσματα τηò ανÜλυσηò καταδεικνυουν τιò προýποθÝσειò που

καθιστοýν συμφÝρουσα την κατασκευÞ του Ýργου, Η απüδοση του Ýργου μεταβÜλλεται σε

σχÝση με τον αριθμü των πλημμυρικþν φαινομÝνων που θα αποφευχθοýν,

Α COST_BENEFIT ANALYSIS OF ΤΗΕ DAM ΙΝ SIMANTRA_
PORTARIA REGION

Asimakis psychoudakisl, Athanasios Ragkosl,. Alexandros Theodoridisl and
Argiro Christofil

lArisτoτιe Universiτy of Thessaloniki, Ρ.Ο. Βαχ232,54Ι24, Thossaloniki, Greeoe

SUMMARY

The òοηòττυòτßοη of α dam ßη Simantra-Portaria region aims at the mitigation of the

problems frorn ΙοòαΙ τοττeητ overflorv, which αffeòτ τourism, farming and oτher ΙοòαΙ

λòτßγßτßeò. The expecτed benefiτs for the region are valuated ιryith the Contingent Valuation

meτhod, Α οοòτ_beηefiτ analysis for α perioÜ of 50 years reveals the oonditions under which

τhe òοηòττυòτßοη of τhe dam is eοοηümßòαΙΙγ efficient. Ιt is illustrated that the exPected

returns are linked to the frequency of flood inoidenis that will be avoidod,

ΣυξÞτηση (discussion) τηò ε.ργασßαò αυτÞò (μÝχρ, 2 σελßδεò) γßνεται δεΧτÞ μÝχρι τηι 28ι2ι0º
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r. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα φρÜγματα αποτελοýν Ýργα κοινÞò ωφÝλειαò που αποσκοποýν στην καλýτερη
διαχεßριση των υδατικþν πüρων και στη δημιουργßα μιαò ροÞò ωφελειþν για τον πληθυσμü
που επηρεÜζεται απü αυτÜ. ΑνÜλογα με το μÝγεθüò τουò μπορεß να επηρεÜζουν μικρÝò Þ
μεγαλýτερεò περιοχÝò και να απαιτοýν σημαντικοýò χρηματοδοτικοýò καß
περιβαλλοττικοýò πüρουò γα την κατασκευÞ τουò. Σε κÜθε περßπτωση, τ1 κατασκευÞ
φραγμÜτων συνοδεýεται απü την οικονομικÞ τουò αξιολüγηση, απü την οποßα
καταδεικνýονται η σκοπιμüτητα τηò επÝνδυσηò και οι προýποθÝσειò που καθιστοýν
συμφÝρουσα την πραγματοποßησÞ τηò.

Η παροýσα εργασßα αποτελεß μια ex-ante οικονομικÞ αξιολüγηση του φρÜγματοò
ανÜσχεσηò ροÞò και συγκρÜτησηò φερτþν υλþν στην περιοχÞ ΣημÜντρων-ΠορταριÜò του
Νομοý ΧαλκιδικÞò'. Πρüκειται για κοινωφελÝò Ýργο μÝ- σκοπü την Üμβλυνση των
προβλτlμÜτων που προκαλοýνται απü την υπερχεßλιση του τοπικοý χειμÜρρου. Οι ωφÝλειεò
που προβλεπονται για την περιοχÞ απü την κατασκευÞ του περιλαμβÜνουν:

ß. Την προστασßα απü πλημμýρεò τüσο των παραθαλÜσσιων οιι<ισμþν Διοτ,υσßου
και ΠορταριÜò üσο και του κυρßωò οικισμοý ΠορταριÜò,

ßß. Την προστασßα κατÜ το θÝροò τηò θÜλασσαò απü τη ρýπανση με λεπτüκοκκα
φερτÜ υλικÜ, με συνÝπειεò στον τουρισμü των παρÜκτιων περιοχþν,

ßßß.Το φυσικü εμπλουτισμü των υπüγειων υδροφορÝων τηò περιοχÞò,
ßν, Την προστασßα των παρÜκτιων υδροφορÝων απü την περαιτÝρω υφαλμýρωση,

Επιπρüσθετα, με τη διαχεßριση των υδÜτων του ταμιευτÞρα μπορεß να επιδιωχθεß η
τεχτητÞ επαναπλÞρωση των υδροφορÝων και η χρºßση νεροý για Üρδευση.

Η καθιερωμÝνη μεθοδολογßα οικονομικÞò αξιολüγησηò τÝτοιων Ýργων στηρßζεται
στον υπολογισμü του κüστουò και των αναμενüμενων ωφελειþν (Biro, Ι998, Bishop eτ αl.,
Ι989), Στιò περισσüτερεò περιπτþσειò οι δαπÜνεò εßναι Üμεσεò και προýπολογßζοτπαι,
Αντßθετα, οι ωφÝλειεò συχνÜ εßναι Ýμμεσεò και αφοροýν αγαθÜ και υπηρεσßεò που δεν
αποτιμþνται στην αγορÜ, Στην πρÜξη, εφαρμüζοτται μÝθοδοι μη αγοραßαò αποτßμησηò με
σκοπü τηγ ποσοτικοποßηση των αναμενüμενων ωφελειþν, οι οποßεò συγκρßνονται με το
κüστοò þστε να προκýψει η σκοπιμüτητα Þ μη κατασκευÞò του Ýργου.

Στην παροýσα εργασßα η αποτßμηση των ωφελειþν γßνεται με τη μÝθοδο τηò
εξαρτημÝιηò αποτßμησηò (Contingent Valuation, CV), με τººν οποßα αποτιμþνται αγαθÜ για
τα οποßα δεν υπÜρχουν αγορÝò Þ τα οποßα Ýχουν μη χρηστικÝò αξßεò, Τα αποτελÝσματα τηò
Ýρευναò CV εππρÝπο¼ν την εκτßμηση τηò συνοßνικÞò αξßαò των ωφελειþν απü την
κατασκευÞ του φρÜγματοò καL κατÜ συνÝπεια, την ανÜλυση κüστιυò--ωφελειþν. Η
ανÜλυση κüστουò-ωφελειþν Ýγινε για διÜρκεια οικονομικÞò ζωÞò του Ýργου 50 ετþν και
προσδιορßζει τιò προýποθÝσειò που καθιστοýν συμφÝρουσα την κατασκευÞ του φρÜγματοò.
Στα πλαßσια αυτÞò τηò αξιολüγησηò εξετÜζοτται επßσηò η αναγνþριση των υφιστÜμενων
προβλημÜτων και η αποδοχÞ το,υ Ýργου απü τουò κατοßκουò.

Στο επüμενο σκÝλοò τηò εργασßαò περιγρÜφεται ο σχεδιασμüò και η διεξαγωγÞ τηò
Ýρευναò CV και η μÝθοδοò ανÜλυσηò κüστουò-ωφελειþν, Ακολουθεß η παρουσßαση των
αποτελεσμÜτων, με τη μÝση αποτßμηση των ωφε?,ειþν και τη διερεýτηση τηò

1 
Η εργασßα αποτελεß μÝροò τηò ευρýτερηò μελÝτηò με τßτλο «ΜελÝτη φρÜγματοò ανÜσχεσηò ροÞò και

σιη'κρÜτησηò ιρερτþν υλþν χειμÜρρου ΣημÜντρων-ΠορταριÜò Ν. ΧαλκιδικÞò», με ετιστημονικü υπεýθυνο
τον Δ,Ν. Ι(αραμοýζη, ΚαθηγητÞ Α.Π.Θ,.
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αποδοτικüτηταò κατασκευÞò το¼ φρÜγματοò με την ανÜλυση κüστουò-ωφελειþν. Η
εργασßα ολοκληρþνεται με τα συμπερÜσματα τηò Ýρευναò.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΕΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι δημüσιεò επενδýσειò αποβλÝπουν στην εξυπηρÝτηση του κοινωνικοý συμφÝροντοò,

γι' αυτü απü την οικονομικÞ αξιολüγηση πρÝπει να προκýπτει üτι μια συ¾κεκριμÝνη
επÝνδυση εßναι συμφÝρο¼σα για το κοινωνικü σýνολο. Η παροýσα αξιολüγηση στηρßζεται
στον ποσοτικü προσδιορισμü των ωφελειþν και τη σýγκρισÞ τουò με το κüστοò επßτευξÞò
τουò. Το κüστοò κατασκευÞò του Ýργου Ýχειπροýπολογιστεß (Πßνακαò Ι), üμωò η αξßα των
αναμενüμενων ωφελειþν δεν μπορεß να προσδιοριστεß Üμεσα, καθþò αυτÝò αποτελοýν
υπηρεσßεò για τιò οποßεò δε λειτουργεß αγορÜ και Ýχουν μη χρηστικÝò αξßεò, Η CV εßναι

μια μÝθοδοò δηλοýμενων προτιμÞσεων που χρησιμοποιεßται ευρýτατα για την αποτßμηση
τÝτοιων, περιβαλλοντικþν Þ μη, αγαθþν και υπηρεσιþν. Οι εκτιμþμενεò αξßεò μποροýν να

χρησιμοποιηθοýν ¾ια την ανÜλυση κüστουò-ωφελειþν, αρκεß να ακολουθοýτηαι
σιßγκεκριμÝνεò προδιαγραφÝò, με κυριüτερεò αυτÝò τηò ¸κθεσηò του ΝΟΑΑ Panel (Arrow
et αΙ,, 1993), που περιορßζουν Þ αποκλεßουν την εμφÜνιση σφαλμÜτων που συνδÝοιται με
τη φýση τηò μεθüδου,

Εßδοò εργασιþν
ΔαπÜνη

(€)

l. ΧωματουργικÜ
2. ΣκυροδÝματα-ΤεχνικÜ Ýργα
3. Σωληνþσειò και συσκευÝò

4. Γενικü Üθροισμα εργασιþν (ß+2+3)

6. Απρüβλεπτα
7, Αναθεþρηση

8. ΣυνολικÞ ΔαπÜνη (4+5+6+7)
9. ΦΠΑ (Ι8% ΣυνολικÞò ΔαπÜιηò)

5. Γ.Ε και Ο.Ε, (Ι8% Γενικοý αθροßσματοò εργασιþν) 283,199,º2

ι , ι 03.049,50
445"582,26
24.700,00

1,5º3.331,º 6

Ι93,468,52
ι 50.000,00

2.200.000,00
396,000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (8+9) 2.596,000,00
ΠηγÞι «ΦρÜγμα ανÜσχεσηò ροÞò και συγκρÜτησηò φερτþν υλþν χειμÜρρου ΣημÜντρων-
ΠορταριÜò Ν, ΧαλκιδικÞò: ΟριστικÞ ψλÝτη». Θεσσαλονßκη, 2003.

Η μÝθοδοò εξαρτημÝνηò αποτßμησηò περιλαμβÜνει τη διαμüρφωση μιαò υποθετικÞò
αγορÜò στην οποßα συμμετÝχουν Üτομα που επÜ)φελοýνται Ýμμεσα Þ Üμεσα απü το
αποτιμþμενο αγαθü Þ υπτlρεσßα. Στα Üτομα αυτÜ παρÝχεται πλτlροφüρηση που
περιλαμβÜνει τιò ιδιüτητεò του αγαθοý Þ υπηρεσßαò, τον τρüπο παροχÞò του και την
περιγραφÞ τηò κατÜστασηò μη παροχÞò του (Carson et αΙ,, 2000). Αφοý τα Üτομα
ενημερωθοýν για το αγαθü μποροýν να θεωρηθοýν ωò «ημι-ειδικοß» («quasi-experis»,
Arrorry et αl., Ι993) που γνωρßζουν την κατÜσταση που αυνδÝεται με το αγαθü και μποροýν
να λÜβουν απüφαση ωò προò την κατανÜλωσÞ του. Στη συνÝχεια τουò περιγρÜφεται μια
μÝθοδοò αποκατÜστασηò του αγαθοý Þ τηò υπηρεσßαò (σενÜριο αποκατÜστασηò) σε μια
βελτιωμÝνη κατÜσταση, Με βÜση το σενÜριο αποκατÜστασηò ζητεßται απý τουò
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ερωτþμενουò να δηλþσουν αν και πüσο εßναι διατεθειμÝνοι να πληρþσουν κÜποιο ποσü
για την αποκατÜσταση. ΑνÜλογα με τη μορφÞ τηò ερþτησÞζ, το ποσü αυτü αποτελεß τη
μÝγιστη διÜθεση πληρωμÞò (maximum Willingness to Ραγ, ννΤΡ).

Στην πρÜξη, η Ýρευνα απüσπασηò τηò διÜθεσηò πληρωμÞò των ερωτþμενων διεξÜγεται
με τη χρησιμοποßηση κατÜλλτlλα σχεδιασμÝνου ερωτηματολογßου, Για τη συγκεκριμÝνη
μελÝτη, το ερωτηματολüγιο συτττÜχθηκε σýμφωνα με τιò προδιαγραφÝò τηò Ýκθεσηò του
ΝΟΑΑ Panel (Arrorv et αΙ,, 1993) και αποτελεßται απü τρßα μÝρη (Miτchell and Carson,
Ι989), Το πριßιτο μÝροò περý,αμβÜνει ερωτÞσειò που αφοροýν την αναγνωρισιμüτητα των
προβλημÜτων που οφεßλονται στην υπερχεßλιση του χειμÜρρου και τη σημασßα που
αποδßδεται σε αυτÜ. Στο δεýτερο μÝροò διατυπþνονται ερωτÞσειò απü τιò οποßεò προκýπτει
η αποδοχÞ του Ýργου και η διÜθεση των κατοßκων να πληρþσουν για κÜθε μßα απü τιò
προβλεπüμενεò ωφÝλειεò. Η ερþτηση απüσπασηò τηò διÜθεσηò πληρωμÞò αφορÜ τη

μÝγιστη ετÞσια διÜθεση πληρωμÞò για κÜθε μßα απü τιò ωφÝλειεò και εßναι ανοιμοý τýπου
(Smith, 1992, Loomls κ,Ü,, Ι993). Πρüκειται για μορφÞ ερþτησηò που δsν προτεßνεται στη

βιβλιογραφßα (}vlitohell & Carson, 1989, Hanemann & Kanninen, 1999), üμωò οι
περιορισμÝνοι χρονικοß και χρηματικοß πüροι τηò Ýρευναò σε συνδυασμü με το μικρü
μÝγεθοò του πληθυσμοý δεν επÝτρεψαν μεγÜληò κλßμακαò προκαταρκτικÞ εξÝταση του
ερωτηματολογßου για τη διαμüρφωση κλειστοý τýπου ερωτÞσεων (π,χ. διχüτομη επιλογÞ).
Ωò μÝσο πληρωμÞò προτεßνεται μια αýξηση των δημοτικþν τελþν. Το τρßτο μÝροò του
ερωτηματολογßου αφορÜ τα κοινωνικοοικονομικÜ χαρακτηριστικÜ των ερωτþμενων.

Η Ýρευνα Ýγινε σε αντιπροσωπευτικü δεßγμα 98 κατοßκων (3,6ΟΛ του πληθυσμοý) των
Δημοτικþν ΔιαμερισμÜτων ΠορταριÜò και Διονυσßου (ΦεβρουÜριοò-ΜÜρτιοò 2003), που
διαμορφþθηκε με τη μÝθοδο τηò απλÞò τυχαßαò δειγματοληψßαò. Η συμπλÞρωση του
ερωτηματολογßου Ýγινε με επισκÝψειò τηò ερευτ,ητικÞò ομÜδαò στα ΔημοτικÜ
Διαμερßσματα, με ξεχωριστÝò συναττÞσειò με κÜθε Ýναν απü τουò κατοßκουò που
συμπεριελÞφθησαν στο δεßγμα. Εκτüò των συγκεκριμÝνων στüχων τηò Ýρευναò, η
επßσκεψη των ερευνητþν στα δýο ΔημοτικÜ Διαμερßσματα συνÝβαλε στην ενημÝρωση των
κατοßκων για το σχεδιαζüμενο φρÜγμα,

Ο προσδιορισμüò των προýποθÝσεων υπü τιò οποßεò η κατασκευÞ του Ýργου εßναι
συμφÝρουσα γßνεται με την ανÜλυση κüστσυò-ωφελειþν, στα πλαßσια τηò οποßαò οι
ωφÝλειεò συγκρßνονται με τιò δαπÜνεò του Ýργου. Για κÜθε Ýτοò η διαφορÜ κüστουò -
ωφελειþν, δηλαδÞ η ροÞ των μελλοwικþν εισροþν Þ το καθαρü üφελοò, ανÜγεται σε
παροýσεò αξßεò, με βÜση το επιτüκιο προεξüφλησηò, Το Üθροισμα των ανηγμÝνων σε
παροýσεò αξßεò εισροþν εßναι η ΚαθαρÜ Παροýσα Αξßα (ΝΡν), η οποßα δßνεται απü τη
σχÝση

ι\ιΡγ_ Þ[Φ,-r,)-]_«
,1L(l + r)i j

üπου
Κ : το αρχικü κüστοò τηò επÝνδυσηò

γß: το οικονομικü üφελοò ß περιüδου (Ýτουò)
ο1: το κüστοò ß περιüδου (Ýτουò)
r = συντελεστÞò προεξüφλησηò (προκýπτει απü το επιτüκιο προεξüφλτlσηò)
η = διÜρκεια οικονομικÞò ζωÞò τηò επÝνδυσηò (Ýτη)
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ΕÜν η καθαρÞ παροýσα αξßα Q.JPV) εßναι θετικÞ, η επÝνδυση κρßνεται συμφÝρουσα
δηλαδÞ οι ανηγμÝνεò στο παρüν ωφÝλειεò εßναι μεγαλýτερθò των αναγüμενων στο παρüν
δαπανþν. Το επιτüκιο προεξüφλησηò που δßνει ΝΡν ßση με μηδÝν εßναι ο συντελεστÞò
ßδιαò αποδοτικüτηταò (Internal Rate of Return, IRR) και αποτελεß κριτÞριο τηò
αποδοτικüτηταò τηò επÝνδυσηò, ΕÜν το προò επÝνδυση κεφÜλαιο εßνα.ι διαθÝσιμο με
χαμηλüτερο επιτüκιο απü το IRR τüτε η επÝνδυση κρßνεται συμφÝρουσα,

3. ΑΠΟΤΕΔΕΣΜΑΤΑ

3.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡοΒΛΗλ,ΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓοΥ

Η τεκμηρßωση τηò ανÜγκηò κατασκευÞò το¼ φρÜγματοò προκýπτει απü την
αναγνþριση των προβλτßμÜτων που προκαλοýνται απü την υπερχεßλιση του χειμÜρρου, Η
περιγραφικÞ στατιστικÞ επεξεργασßα των απαντÞσεων δεßχνει üτι το 87% των
ερωτηθÝντων αναγνωρßζει πωò η δημιουργßα πλτlμμυρþν στην περιοχÞ τουò οφεßλεται στην
υπερχεßλιση του χειμÜρρου, ενþ το 89% αυτþν θεωρεß τιò πλημμυρεò απü αρκετÜ
σημαντικü Ýωò ποΜ σημαντικü πρüβλημα τηò περιοχÞò. Η ρýπανση τηò θÜλασσαò απü τη

μεταφορÜ φερτþν υλþν εßναι γνωστü στην περιοχÞ φαινüμενο (97%) και θεωρεßται ωò
ποΜ σημαντικü πρüβλημα απü το 82α/ο των ερωτηθÝντων, Το πρüβλημα τηò εξÜντλησηò
των υδÜτων των υπüγειων υδροφορÝων κατÜ τα τελευταßα χρüνια αναγνωρßζεται απü το
65Ο/ο τωγ ερωτηθÝντων, απü τουò οποßουò το 85Ολ το θεωρεß ποΜ σημαντικü, Ο κßνδυνοò
τηò υφαλμýρωσηò των παρÜκτιων υπüγειων υδροφορÝων θεωρεßται υπαρκτüò απü το 50%
των ερωτηθÝντων, το 68Υσ των οποßων τον θεωρεß πολý σημαντικü. Τα παραπÜνω
αποτελÝσματα δεßχνουν üτι οι κÜτοικοι τηò περιοχÞò μωρßζουν τα προβλÞματα που θα
αντιμετωπισθοýν με την κατασκευÞ του φρÜγματοò και μÜλιστα τα θεωροýν πολý
σημαι,τικÜ,

Οι απαντÞσειò στιò σχετικÝò ερωτÞσειò του ερωτηματολογßου καταδεικνυουν την
αποδοχÞ του συγκεκριμÝνου Ýργου, αφοý απü τα, 98 Üτομα που περιλαμβÜνει το δεßγμα, τα
95 (9º%) κρßνουν σκüπιμη την κατασκευÞ του φρÜγματοò, Επßσηò, 7º απü τουò
ερωτηθÝντεò θεωροýν üτι το φρÜγμα θα συμβÜλει στην αποτελεσματικ1 επßλυση των
προαναφερθsντων προβλτlμÜτων τηò περιοχÞò, ενþ 12 Üτομα κρßνουν σκüπιμη την
κατασκευÞ του φρÜγματοò για διÜφορουò Üλλουò λüγουò και τα 4 για περιβαλλοντικοýò
λüγουò. Εßναι προφανÝò üτι η κατασκευÞ του φρÜγματοò εßναι γενικÞò αποδοχÞò απü την
τοπικÞ κοινωνßα, γι' αυτü προβλÝπεται üτι θα προστατευθεß η διατÞρησÞ του απü την
τοπικÞ κοινωνßα.

3.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

Τα αποτελÝσματα τηò πθριγραφικÞò στατιστικÞò επεξεργασßαò των ερωτÞσεων
απüσπασηò τηò διÜθεσηò πληρωμÞò δεßχνουν τη μÝση ετÞσια διÜθεση πλ;ηρωμÞò των
ερωτηθÝντων (Πßνακαò Ι), Η μÝση αποτßμηση των συνολικþν ωφελειþν ανÝρχεται σε

|56,66 € /κÜτοικο (53382 δρχ.). Η ωφÝλεια που θα προκýψει απü τον εμπλουτισμü των
υπüγειων υδροφορÝων αποτιμÜτατ σε 78,º2 €/κÜτοικο, η προστασßα απü τη ρýπανση τηò
θÜλασσαò σε 62,43 €/κÜτοικο, η προστασßα απü τιò πλημμυρεò αποτιμÜται σε 48,28

€/κÜτοικο και η προστασßα των υδÜτων απü την υφαλμýρωση των παρÜκτιων υδροφορÝων
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σε 45,03 €/κÜτοικο. Ι{ μÝση αποτßμηση καλýπτει διαφορÝò που οφεßλονται στο επÜγγελμα,
στο μορφωτικü επßπεδο και στην εισοδηματικÞ κατÜσταση των ατüμων του δεφματοò.

Η αποτßμηση σε συνÜρτηση με την επαγγελματικÞ διÜκριση (Πßνακαò 1) δεßχνει μια
σαφÞ τÜση σýνδεσηò τηò διÜθεσηò πληρωμÞò με το επÜγγελμÜ. Οι γεωργοß δßνουν
μεγαλýτερη αξßα σε üλεò τιò ωφÝλειεò, οι οποßεò Ýμμεσα Þ Üμεσα επηρεÜζουν τη γεωργικÞ
δραστηριüτητα. Η αποτßμηση των ωφελειþν σε συνÜρτηση με το μορφωτικü επßπεδο και
το ετÞσιο εισüδημα των ερωτþμενων δεßχνει μßα τÜση αυξανüμειηò διÜθεσηò πληρωμÞò
αυξανομÝνων των δýο μεγεθþν, η οποßα üμωò δεν εßναι σαφÞò,

Τüσο στο μÝσο üρο üσο και στιò τρειò διακρßσειò των κατοßκων, η αποτßμηση των
συνολικþν ωφελειþν εßναι μικρüτερη του αθροßσματοò τηò αξßαò των τεσσÜρων

μεμονωμÝνων ωφελειþν, Πρüκειται για αποκλßσειò που οφεßλονται σε εισοδηματικοýò
περιορισμοýò και εßναι συνηθισμÝνεò σε περιπτþσειò διαδοχικÞò αποτßμησηò. Η
υπολογιζüμεγη μÝση διÜθεση πληρωμÞò δεν υπüκειται σε σφÜλμα σειρÜò ερωτÞσεων
(Carson and Mitohell, Ι995), καθþò διαμορφþθηκαν τÝσσεριò διαφορετικÝò εκδοχÝò του
ερωτηματολογßου, üπου η σειρÜ των ερωτÞσεων απüσπασηò διÜθεσηò π}"ηρωμÞò

μεταβÜλλεται. Η αποτßμηση των συνολικþν ωφελειþν θεωρεßται ωò η μÝγιστη διÜθεση
πληρωμÞò ενþ οι αποτιμÞσειò των μεμονωμÝνων ωφελειþν αντιπροσωπεýουν προτιμÞσειò
που συνδÝονται με τα κοινωνικοοικονομικÜ χαρακτηριστικÜ üσων απαρτßζουν το δεßγμα.

Πßνακαò l. Αποτßμηση των ωφελειþν που συνεπÜγεται η κατασκευÞ του φρÜγματοò
Προστασßα

απο
Διακρßσειò ρýπανση Προστασßα
τοπικοý τηò απü

πληθυσμοý θÜλασσαò πλημμýρεò

€/κÜτοικο €/κÜτοικο €/κÜτοικο €ßκÜτοικο €/κÜτοικο

Εμπνμüò Προστασßα
υπüγειων απý ¼λεò οι

υδροφορÝων υφαλμýρωση ωφÝλειεò

ΕπÜγγελμα
Γεωργοß

Ελ, Επαγ/τßεò
ΚÜτοικοι (λοιποß)

Εκπαßδευση
<6Ýτη
7- 9 Ýτη

ß0 -12 Ýτη
>12 Ýτη

ΕτÞσιο εισüδημα
<4400 €

4401* 8800 €
8801-14674 €

146º5_20543 €
>20544 €

Δεßγμα (σýνολο)

88,00
5Ι,25
47,03

68,39
81,33
56,59
5º,94

33,20
57,81
44,24
Δα 11

116,6º

62,43

62,º3
40,50
50,68

45,89
63,85
4º,63
63,43

33,20
48,42
46,35
4|,23
58,º3

49,28

113,29
50,5 5

62,00

º2,º6
124,64

46,º 5

109,º2

29,20
º9,46
56,º 1

5º,16
139,|º

º8,º2

66,21
44,|2
Δ) 1,7

56,52
52,69
38,33
6º,º7

12,7 5

4|,26
42,64
39,º3
58,2º

45,03

200,1 6
153,9 ι
128,04

1 19,19
195,00
ι70,00
2ι 3,88

32,20
142,33
ι 65,83
146,63
212,50

156,66



3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΩΦΕΔΕΙΩΝ

Η ανÜλυση κüστουò-ωφελειþν του φρÜγματοò Ýγινε με τα παρακÜτω δεδομÝνα:
ß, Αρχικü κüστοò επÝνδυσηò, Η προβλεπüμενη συνολικÞ δαπÜνη του Ýργου

ανÝρχεται σε 2.596 χιλ,€ και προβλÝπεται üτι θα πλτlρωθεß τα δýο πρþτα Ýτη.
ßß, Κüστοò ß περιüδου (Ýτουò). Προβλεπονται ετÞσιεò δαπÜνεò 0,5ο% του αρχικοý

κüστουò τηò επÝνδυσηò.
ßßß,Οικονομικü üφελοò ß περιüδου (Ýτουò). ΠεριλαμβÜνει την αξßα των τεσσÜρων

ωφελειþν που αποτιμÞθηκαν, Το συνολικü ποσü για κÜθε ωφÝλεια προκýπτει απü το
γινüμενο τηò ατομικÞò μÝσηò διÜθεσηò π}"ηρωμÞò επß τον αριθμü των κατοßκων των δýο
κοινοτÞτων. ¸τσι η συνολικÞ ετÞσια ωφÝλεια απü τον εμπλουτισμü των υπüγειων
υδροφορÝων αποτιμÜτατ σε 143,2 χιλ.€, η προστασßα απü την υφαλμυρωση σε 81,9 χιλ.€, η
προστασßα απü τη ρýπανση τηò θÜλασσαò σε 1Ι3,6 χιλ.€ και η αντιπλημμυρικÞ προστασßα
σε 89,8 χιλ,€. Θεωρεßται üτι οι δýο πρþτεò ωφÝλειεò θα εμφανισθοýν πÝντε χρüνια μετÜ
απü την κατασκευÞ του φρÜγματοò, ενþ οι δýο Üλλεò ωφÝλειεò üταν αποφεýγονται οι
πλημμýρεò. Η συχνüτητα εμφÜνισηò πλημμυρικþν φαινομÝνων κυμαßνεται απü 1 κÜθε 50
χρüνια μÝχρι Ι ανÜ Ýτοò (η εμφÜνισÞ τουò στη διÜρκεια τηò οικονομικÞò ζωÞò του
φρÜγματοò Ýγινε με τυχαßουò αριθμοýò), ΔεδομÝνου üτι η ερþτηση αποτßμησηò τηò
αιπιπλημμυρικÞò προστασßαò αφορÜ την ετÞσια προστασßα,, δεν εξετÜζεται η περßπτωση
εμφÜνισηò περισσüτερων του ενüò πλημμυρικþν φαινομÝνων ανÜ Ýτοò,

ßν.ΣυντελεστÞò προεξüφλησηò (Εππüκιο προεξüφλησηò), Η αναγωγÞ σε παροýσεò
αξßεò γßνεται με επιτüκιο 10,0% που θεωρεßται üτι προσεγγßζει το εναλλακτικü κüστοò
χρÞσηò του κεφαλαßου, ¼ταν ο IRR τηò επÝνδυσηò υπερβαßνει το επιτüκιο προεξüιρλrιοηò,
η επÝνδυση κρßνεται συμφÝρουσα.

ν. Η διÜρκεια οικονομυòÞò ζωÞò του Ýργου εßναι 50 Ýττ1.

Η συγκεκριμηη αξιολüγηση περιλαμβÜνει υποκειμενικÝò εκτιμÞσειò, που οφεßλονται
κυρßωò στην υποθετικÞ φýση τηò μεθüδου αποτßμησηò των ωφελειþν, γι αυτü τα
αποτελÝσματÜ τηò αποτελοýν εκτιμÞσειò που εßναι αδýνατον να επιβεβαιωθοýν. Για να
βελτιωθεß η αξιοπιστßα των αποτελεσμÜτων θεωρÞθηκε σκüπιμο να ληφθεß υπüψη το
μÝγιστο των δαπανþν, ενþ υπÜρχει το ενδεχüμενο τωγ εργολαβικþν εκπτþσεων, ¼σον
αφορÜ τιò ωφÝλειεò, ο συνºηρητικüò σχεδιασμüò τηò Ýρε-υναò και η χρησιμοποßηση
φορολογßαò ωò μÝσου πß,ηρωμÞò ενδεßκνυνται για την απüκτηση δηλοýμενηò διÜθεσηò
πληρωμÞò που δεν υπερεκτιμÜ την πραγματικÞ, ενþ δεν υπολογßζοwαι ορισμÝνεò υπαρκτÝò
ωφÝλειεò, üπωò οι ωφÝλειεò κιιτοßκων Üλλων δημοτικþν διαμερισμÜτων και οι επιπλÝον
ιοφÝλειεò που θα προκýψουν απü τη διαχεßριση των υδÜτων του ταμιευτÞρα,

Τα αποτελÝσματα προκýπτουν απü 50 λýσειò που Þταν απαραßτητεò για την
προσομοßωση του εýρουò τηò συχνüτηταò εμφÜνισηò των πλημμυρικþν φαινομÜνων, απü
τιò οποßεò προκýπτουν τα εξÞò (Πßνακαò 3):

ß. Η επÝνδυση καθßσταται συμφÝρουσα üταν με την κατασκευÞ του φρÜγματοò
αποφευχθοýν 22 πλημμυρικÜ φαινüμενα στη διÜρκεια των 50 ετþν. Στην περßπτωση αυτÞ,
η ΝΡν γßνεται θετικÞ (102,02 χιλ.€) και ο IRR υπολογßζεται σε Ι0,4Ο/ο, δηλαδÞ υπερβαßνει
το επιτüκιο προεξüφ}"ησηò,

ßß. Η ΝΡν και ο IRR αυξÜνο\ηαι, üταν αυξÜνεται, η συχνüτητα εμφÜνισηò
πλημμýρων και οι τιμÝò τουò προσδιορßζουν τη συχνüτητα εμφÜνισηò πλημμýρων που
καθιστÜ συμφÝρουσα την επÝνδυση,

ßßß,¼ταν στη διÜρκεια των 50 ετþν αποφευχθοýν οι αρνητικÝò συνÝπειεò 50
πλτlμμýρων, η ΝΡν υπολογßζεται σε 11º6,αº χιλ.€ και ο IRR σε Ι5,3%ο. Στην οριακÞ
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περßπτωση τηò μη εμφÜνισηò πλημμýρων, οι ωφÝλειεò του φρÜγματοò περιορßζοτται στον
εμπλουτισμü των υπüγειων υδροφορÝων και στην προστασßα απü την υφαλμýρωση. Στην
περßπτωση αυτÞ, Þ ΝΡν υπολογßζεται σε -840,6Ι χιλ.€ και ο IRR σε 6,5Ο/ο, μεγÝθη που
κρßνονται ικανοποιητικÜ για Ýργο κοινÞò ωφÝλειαò.

3. ΝΡν και IRR

Πλημμýρεò
(αριθμüò)

0

ι
7
aJ

4
5

6

º
8

9

ι0
ιι
|2
13

14

15

ι6
Lº
ι8
ι9
20
2|
22
Ζ5

24
25

Ν.Ρ.γ.
(χιλ; €)

06

I.R.R.
(%\

10.9 ι 86

Πλημμýρεò
(αριθμüò)

26
2º
28
29
30
3ι
32
JJ

34
35

36
5ι
38

39
40
4|
42
43
44
45
46
4º
48
49
50

Ν.Ρ.ν.
(χιλ. €)

I.R.R.
(%)

-840,61
-6º2,5|
-5ºº,62
-533,3 5

-520,53
-505,02
-4|8,º6
-398, ι 0
-394,º3
-36º,24
_330,66

-281,9º
-|ºº,59
-ι71,6ι
- ι 69,70
-ι04,89

-99,46
-9º,36
-38,44
-34,36
-31,5º
-12,º9
102,02
|32,26
ι 85,82

6,5349
º,0599
º,436α
º,6504
º,7312
7,8226
8,1º73
8,2863
8,3099
8,4442
8,6ι21
8,8240
9,2463
9,2164
9,2866
9,5598
9,5850
9,5950
9,840º
9,8583
9,8703
9,94º9

10,4248
10,5453
10,76 ι 7

304,48
443,40
514,69
525,29
539,39
542,46
565, 1 8

567,49
693,º8
846,60
854,56
861,80
868,38
8º7,Ι4
886,ºº
903,84
905,57

ι090,48
ι 102,ι3
ι ι06,63
ι 13 ι,62
ι ι35,33
1168,59
71º3,53
|1º6,0º

1Ι,2403
1|,872º
12,ι706
|2,2003
|2,241º
|2,2482
Ι2,320º
|2,3251'
L2,9215
ι 3,738 ι
13,7539
|3,º6º6
Ι3,º79º
Ι3,79º3
ι3,8ι7ι
ι 3,8599
ι3,86ι8
Ι5,047º
ι 5,0698
Ι5,0º52
Ι5,|42Ι
1 5, ι46tr
|5,2465
15,2523
|5,2544

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομικÞ αξιολüγηση του κοινωφελοýò Ýργου τηò κατασκευÞò του φρÜγματοò
ανÜσχεσηò ροÞò και συγκρÜτησηò φερτþν υλþν χειμÜρρου ΣημÜνερων-ΠορταριÜò Ν.
ΧαλκιδικÞò Ýδειξε üτι οι κÜτοικοι τηò περιοχÞò επιθυμοýν την κατασκευÞ του φρÜγματοò
για την αντιμετþπιση των προβh,lμÜτων τηò περιοχÞò τουò. Η διÜθεση πληρωμÞò τουò για
τιò αναμενüμενεò ωφÝλειεò, που προιòιιπτει απü την αναγνþριση των προβλημÜτων,
αποτιμÜται με τη μÝθοδο τηò εξαρτημÝνηò αποτßμησηò. Η υπολογιζüμενη αξßα των
ωφελειþν συγκρßνεται με το προýπολογιζüμενο κüστοò στα πλαßσια τηò ανÜλυσηò
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κüστου:-ωφελειþν..τα αποτελÝσματα δεßχνουν.πωò η απüδοση του Ýργου μεταβÜλλεται σεσΖÝση με τη συχνü]ºιο εμφÜνισηò πλη[μυρων, ;rΓþ; üταν δεν εμφανßξεται καμßαπι,ημμýρα, μÝχρι Ι 5,3Ο/ο για εμφÜýßση πλημμυρλν ου üλοÝργου, ¼ταý μÝ το φρÜγμα «º;þ;γ;; αι 
,Ζι' 

π)"ημι,υρ,ò ºΙºαΤ;º;".¹ß 
aΗß;

του Ýργου εßναι ßσ.η ψε !0,α% ßπερßπου ßοη μ.';;ßþμ*ß rò;;"ßß;;«ü κüστοòχρÞσηò του κεφαλαßου Ι0,0%) και η επÝνδυση καθßστ«rüß*μφεροßοο. οταν η απüδοσητου Ýργου υπερβαßνει το εναλλακτικü κοστ", þη*ß'του κεφαλαßου δημιουργεßταικοινωνικü πλεüνασμα, που βελτιþνει το επßπεδü «ü**υr«.lò ευημερßαò τηò περιοχÞò. ΤοσυμπÝρασμα που προκýπτεß 
.«ºü "ηυ 

ανÜλυση εßναι üτß η ,κατασκευÞ του φρÜγματοò

ffi:ΗΙ#.º 
συμφÝρΟυσα επÝνδυση που θα βελτιþσει rο ,λßηεδο «οrþυr*Þò'.υημrριαò
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