ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 11.12.2018 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Μαΐου 2007
Σύµβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος
(Ε65)», που κυρώθηκε µε το ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως
αυτή τροποποιήθηκε: α) µε την από 28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 269) και β) µε
την από 19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων
της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων
Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο 44
του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176)»
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Ελληνικού Δηµοσίου υπεγράφη η από 31 Μαΐου 2007 σύµβαση παραχώρησης, µε την οποία και υπό τους περιεχόµενους εκεί
όρους και ειδικότερες συµφωνίες, το Δηµόσιο ανέθεσε
στον Παραχωρησιούχο το Έργο της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και
Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65). Η σύµβαση παραχώρησης κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)
ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 168 ).
Το παραπάνω Έργο Παραχώρησης (εφεξής το «Έργο»):
α) είναι ενταγµένο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (Trans
European Networks - Απόφαση 1692/96/ΕΚ - Παράρτηµα
ως ισχύει,
β) έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικής Σηµασίας µε
την κ.υ.α. ΟΑΠ/ΦΙΟ/οικ. 16360 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων (Β΄1339), και
γ) συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
συγκεκριµένα από πιστώσεις του Γ΄ ΚΠΣ του ΕΣΠΑ, καθώς και του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης.
Μετά την εκδήλωση της άνευ προηγουµένου οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης το έτος 2009 η οποία είχε συνέπεια τη δραµατική επιδείνωση όλων των δεικτών
της οικονοµίας και εν γένει της οικονοµικής κατάστασης
της Χώρας, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του Έργου και συνεπακόλουθα τα πραγµατικά και τα προβλεπόµενα έσοδα αυτού σηµείωσαν κατακόρυφη πτώση.
Τα δεδοµένα αυτά, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών και τη µεγάλη άνοδο στο κόστος χρηµατοδότησής τους λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οδήγησαν στην αδυναµία περαιτέρω δανειοδότησης του Έργου επί τη βάσει των υφιστά-

µενων δανειακών συµβάσεων και κατά συνέπεια στη διακοπή κατά το 2011 των κατασκευαστικών εργασιών των
Έργου, ελλείψει των απαιτούµενων προς τούτο κεφαλαίων.
Εν όψει των δεδοµένων αυτών - τα οποία κατά την εκτίµηση όλων των Συµβαλλοµένων Μερών συνιστούσαν
Παρατεταµένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας κατά την έννοια
της Σύµβασης Παραχώρησης - τα Συµβαλλόµενα Μέρη
κατόπιν διαπραγµατεύσεων, σύµφωνα µε τις σχετικές
προβλέψεις της Σύµβασης Παραχώρησης, κατέληξαν
στην από 28 Νοεµβρίου 2013 Συµφωνία Τροποποίησης
που κυρώθηκε µε το ν. 4219/2013, µε την οποία τροποποιήθηκαν ορισµένοι µόνον όροι της Αρχικής Σύµβασης
Παραχώρησης και αυτοί µόνο στον αναγκαίο βαθµό για
την αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας
της στο πλαίσιο του επικρατούντος χρηµατοοικονοµικού
περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση του Έργου, µέσω της εξασφάλισης της βιωσιµότητάς
του.
Δεδοµένων των ανωτέρω και προκειµένου να περιοριστούν οι ανάγκες για πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση εκ
µέρους του Δηµοσίου προς κάλυψη του κόστους κατασκευής του συνόλου του Έργου (καθώς το Ελληνικό Δηµόσιο είχε εξαντλήσει τις δυνατότητές του για την παροχή Πρόσθετης Χρηµατοδοτικής Συµβολής στο Έργο
αυτό κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, µέσω
του τότε τρέχοντος Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και της συγχρηµατοδότησης από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά Ταµεία), µε τη Συµφωνία Τροποποίησης
συµφωνήθηκε να κατασκευαστεί άµεσα το µεσαίο τµήµα
του Έργου (Ξυνιάδα - Τρίκαλα) και να αναβληθεί η κατασκευή των τµηµάτων Ηµικόµβου ΠΑΘΕ - Α/Κ Ξυνιάδας,
Α/Κ Τρικάλων - Α/Κ Γρεβενών και Α/Κ Γρεβενών - Α/Κ Εγνατίας του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος
(Ε65) (τα «Αναβαλλόµενα Τµήµατα), για µία περίοδο κατ'
ανώτατο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών του κεντρικού τµήµατος του
Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος, εντός της οποίας το Δηµόσιο δικαιούται να απαιτήσει την κατασκευή από τον Παραχωρησιούχο του συνόλου ή µέρους των Αναβαλλόµενων Τµηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις που προβλέφθηκαν στη Συµφωνία του
2013 και το Παράρτηµα Κ΄του Προσαρτήµατος 2 της
Σύµβασης Παραχώρησης.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη Συµφωνία του 2013, σε περίπτωση που το Δηµόσιο αποφάσιζε να προχωρήσει
στην κατασκευή ενός ή περισσοτέρων Αναβαλλόµενων
Τµηµάτων και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του οικείου Τµήµατος µαζί µε τους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι στον Παραχωρησιούχο µέσω του µηχανισµού ανακύκλωσης του µεριδίου του Δηµοσίου επί των εσόδων
της Ιόνιας Οδού, δεν επαρκούν για την κάλυψη των επιλέξιµων δαπανών εκάστου Αναβαλλόµενου Τµήµατος,
το Δηµόσιο θα αναλάµβανε την πρόσθετη υποχρέωση να
καλύψει το έλλειµµα αυτό µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού και µέχρι του ύψους των ανωτάτων ορίων δαπανών Λειτουργίας και Συντήρησης, όπως οι υποχρεώσεις αυτές περιγράφονται στη Σύµβαση Παραχώρησης
και στο Παράρτηµα Κ΄ του Προσαρτήµατος 2 της Σύµβασης Παραχώρησης.
Η αναβολή κατασκευής των εν λόγω τµηµάτων του
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Έργου, καθώς και η δυνατότητα κατασκευής τους στο
µέλλον υπό τους προβλεπόµενους όρους, γνωστοποιήθηκαν (µαζί µε τα πρόσθετα µέτρα αποκατάστασης της
χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας της εν λόγω Σύµβασης
που περιέχονται στη Συµφωνία του 2013) από το Δηµόσιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (άρθρο 108 (3)). Δυνάµει της υπ’ αριθµ. C(2013)
9274 final 13.12.2013 Απόφασής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η αναβολή κατασκευής των Αναβαλλοµένων Τµηµάτων δεν συνιστά κρατική ενίσχυση προς
τον Παραχωρησιούχο, ενώ παράλληλα το Δηµόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή
οποιαδήποτε εκ µέρους του διάθεση πόρων στο µέτρο
που απαιτηθούν για την κατασκευή ή λειτουργία οποιουδήποτε εκ των Αναβαλλοµένων Τµηµάτων.
Τέλος, λαµβανοµένης υπόψη της κοινωνικοοικονοµικής σηµασίας του Έργου για τη Χώρα (αποτελεί µέρος
του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών), το Ελληνικό
Δηµόσιο δεσµεύθηκε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής
- DG REGIO), να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να
διαθέσει κατά προτεραιότητα πρόσθετα κεφάλαια µε
στόχο την κατασκευή των Αναβαλλοµένων Τµηµάτων
του Έργου το συντοµότερο δυνατόν. Η δέσµευση αυτή
ενσωµατώθηκε στην παρ. 2 του άρθρου πέµπτου του
ν. 4219/2013 µε τον οποίο κυρώθηκε η Συµφωνία του
2013, σύµφωνα µε την οποία τα Αναβαλλόµενα Τµήµατα
χαρακτηρίστηκαν ως έργα υποδοµής υψηλής προτεραιότητας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.3 της Σύµβασης Παραχώρησης αναβλήθηκε η κατασκευή των ακολούθων τµηµάτων
του Έργου (εφεξής τα «Αναβαλλόµενα Τµήµατα»):
i) Τµήµα Ηµικόµβου ΠΑΘΕ - Α/Κ Ξυνιάδας (32,270
χλµ.).
ii) Τµήµα Α/Κ Τρικάλων - Α/Κ Γρεβενών (32,45 χλµ.).
iii) Τµήµα Α/Κ Γρεβενών - Α/Κ Εγνατίας (30,610 χλµ.).
Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, η κατασκευή των Αναβαλλοµένων Τµηµάτων «αναβάλλονται και εξαιρείται από
τις Κατασκευές Περιόδου ΤΙ και θα εκτελεστεί από τον
Παραχωρησιούχο, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Κ΄ του Προσαρτήµατος 2 της
παρούσας Σύµβασης και µετά, την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό».
Το Δηµόσιο, ασκώντας τα, εκ της Σύµβασης Παραχώρησης (άρθρο 4.2.3) και του άρθρου Γ.1 του Παραρτήµατος Κ΄ του Προσαρτήµατος 2 της Σύµβασης Παραχώρησης, δικαιώµατα του και σε εκτέλεση αυτής, αποφάσισε
να κινήσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της κατασκευής του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Ηµικόµβος ΠΑΘΕ - Α/Κ
Ξυνιάδας (εφεξής το «Αναβαλλόµενο Τµήµα Α΄») από
την Παραχωρησιούχο εταιρεία µε την επωνυµία «Οδός
Κεντρικής Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία Παραχώρησης»
(εφεξής ο «Παραχωρησιούχος»), µε εφαρµογή της περίπτωσης Γ΄ (Κατασκευές µε Πρωτοβουλία του Δηµοσίου)
του Παραρτήµατος Κ του Προσαρτήµατος 2 της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε την οποία οι Κατασκευές της Περιόδου Τ2 του εν λόγω Τµήµατος χρηµατοδοτούνται από το Δηµόσιο.
Εν όψει της άσκησης του συµβατικού προβλεπόµενου
δικαιώµατός του, το Δηµόσιο, προς το σκοπό της περαι-

τέρω διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, έθεσε επιπλέον όρους στον Παραχωρησιούχο ως προς την υλοποίηση του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄ (ως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω υπό Δ΄ - πέραν των ειδικών όρων
για τα Αναβαλλόµενα Τµήµατα που είχαν εισαχθεί στη
Σύµβαση Παραχώρησης µε τη Συµφωνία Τροποποίησης
του 2013 - τους οποίους και απεδέχθη ο Παραχωρησιούχος.
Παράλληλα, το Δηµόσιο γνωστοποίησε - ως όφειλε,
σύµφωνα µε τη ΣΛΕΕ - στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόθεσή του να ασκήσει το συµβατικά προβλεπόµενο δικαίωµα του να κατασκευάσει το αναβαλλόµενο Τµήµα Α΄ στο πλαίσιο της
Σύµβασης Παραχώρησης, συνοδευόµενη από την πλήρη
περιγραφή των επιπλέον όρων και προϋποθέσεων που έθεσε στον Παραχωρησιούχο, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω (υπό Δ΄).
Σε συνέχεια της ανωτέρω γνωστοποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. C(2018) 6717 final/
19.10.2018 απόφασή της, αφού έλαβε υπόψη της και τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις της Σύµβασης Παραχώρησης αποφάσισε να µην εγείρει αντιρρήσεις ως προς την
χρηµατοδότηση της κατασκευής του Αναβαλλόµενου
Τµήµατος Α΄, κρίνοντας ότι αυτή είναι συµβατή µε την εσωτερική αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εν όψει των ανωτέρω και δοθέντος ότι στο άρθρο 37.1
της Σύµβασης Παραχώρησης προβλέπεται ότι «µε την εξαίρεση των Προσαρτηµάτων της, η παρούσα Σύµβαση
µπορεί να τροποποιείται µετά από συµφωνία: του Δηµοσίου και του Παραχωρησιούχου µόνο που Θα κυρώνεται
µε νόµο», προκειµένου οι προαναφερθέντες όροι, που έθεσε το Δηµόσιο στον Παραχωρησιούχο και τους οποίους έλαβε υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασής της, να ενσωµατωθούν στην Σύµβαση Παραχώρησης και να καταστούν
δεσµευτικοί για τα Συµβαλλόµενα Μέρη καθίσταται αναγκαία η κύρωση της από 11.12.2018 Συµφωνίας Τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης. Τούτου επάγεται
ότι η έναρξη ισχύος της Συµφωνίας Τροποποίησης και,
συνακόλουθα, η τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης τελεί υπό την αίρεση της κύρωσης της από τη Βουλή
των Ελλήνων και τη δηµοσίευση του σχετικού κυρωτικού
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
Πριν την υπογραφή της, η Συµφωνία Τροποποίησης
Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης υποβλήθηκε σε
µορφή τελικού σχεδίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη
διενέργεια του προβλεποµένου, από το Σύνταγµα και το
νόµο, προσυµβατικού ελέγχου, σε συνέχεια του οποίου
σχετικώς εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 758/2018 Πρακτικό του
αρµοδίου Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε το
οποία κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Συµφωνίας Τροποποίησης.
Οι ως άνω τεθέντες από το Δηµόσιο όροι αποτυπώθηκαν στην προς κύρωση Συµφωνία Τροποποίησης, η οποία
υπεγράφη µεταξύ του Δηµοσίου και του Παραχωρησιούχου στις 11 Δεκεµβρίου 2018 και η οποία φέρεται προς
κύρωση.
Με την προς κύρωση Συµφωνία Τροποποίησης επιδιώκεται η τροποποίηση των προβλέψεων της Σύµβασης
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Παραχώρησης ως προς το Αναβαλλόµενο Τµήµα Α΄
προς το σκοπό της περαιτέρω συµβατικής και οικονοµικής βελτίωσης της θέσεως του Δηµοσίου σε περίπτωση
κατασκευής του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄.
Ειδικότερα οι συµφωνηθείσες τροποποιήσεις αφορούν
στα ακόλουθα:
α) Οι χρηµατορροές του Αναβαλλόµενου Τµήµατος
Α΄, είτε αφορούν στη δαπάνη κατασκευής είτε στα έσοδα είτε τέλος στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης,
είναι απολύτως διακριτές από τις χρηµατορροές του ήδη
κατασκευασµένου και σε λειτουργία «µεσαίου τµήµατος» (Ξυνιάδα — Τρίκαλα) και παρακολουθούνται µε απολύτως διακριτές λογιστικές καταγραφές προκειµένου
να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυνατότητα διεπιδότησης
(cross-subsidisation).
β) Ως προς το Αναβαλλόµενο Τµήµα Α΄, καταργείται οποιαδήποτε οικονοµική στήριξη του Δηµοσίου προς τον
Παραχωρησιούχο σε σχέση µε τη λειτουργία του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄ συµπεριλαµβανοµένης της
συµβατικά προβλεπόµενης εφαρµογής του «Μηχανισµού Ανακύκλωσης», καθώς και η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση του Δηµοσίου να υποστηρίξει εκ του
Προϋπολογισµού τη δαπάνη λειτουργίας - συντήρησης
του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄ ακόµα και στην περίπτωση που τα έσοδα του συγκεκριµένου Τµήµατος δεν
επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
αυτού.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄ υπερβαίνουν τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησής του, η διαφορά, ανά κυλιόµενη
πενταετή περίοδο, καταβάλλεται στο Δηµόσιο άνευ ετέρου, µη δυναµένου του Παραχωρησιούχου να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτά προκειµένου να επιτύχει την
απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων που έχει επενδύσει
για την κατασκευή του µεσαίου τµήµατος. Αντίθετα σε
περίπτωση που τα έσοδα του Τµήµατος δεν επαρκούν
για την κάλυψη των δαπανών αυτών, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων πόρων το έλλειµα,
χωρίς οµοίως να δικαιούται να χρησιµοποιήσει προς τούτο οποιαδήποτε χρηµατορροή προερχόµενη από το µεσαίο τµήµα.
δ) Δηµιουργείται ιδιαίτερος Λογαριασµός Εσόδων του
Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄, επί του οποίου δεν έχουν
δικαίωµα ενεχύρου οι Δανειστές του Έργου.
ε) Δηµιουργείται η υποχρέωση του Παραχωρησιούχου
να καταρτίσει ξεχωριστό Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο
προς το σκοπό της ευκρινέστερης χρηµατοοικονοµικής
παρακολούθησης του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄ εκ
µέρους του Δηµοσίου.
στ) Προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης των κατασκευών του Αναβαλλόµενου
Τµήµατος Α΄, που συµπληρώνεται µε κρατήσεις επί του
τιµήµατος των κατασκευών του Τµήµατος αυτού και η
αύξηση του ποσού της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας - Συντήρησης του Έργου µετά τη
θέση του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄ σε λειτουργία.
ζ) Επιβάλλεται ιδιαίτερη ποινική ρήτρα σε βάρος του
Παραχωρησιούχου για την υπέρβαση της προθεσµίας
κατασκευής του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Α΄.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Επί του Άρθρου Πρώτου
Προτείνεται προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων
η από 11.12.2018 Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων
της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα Άρθρα
37.1 και 37.2 της από 31 Μαΐου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄168 )», που υπογράφηκε µεταξύ αφενός του
Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής
Ελλάδας Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας
(1) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CINTRA
CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,
(2) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας
και τροποποιήθηκε:
1) Με την από 28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης
Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε
µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των
Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών
θεµάτων» (Α΄ 269), και
2) Με την από 19 Δεκεµβρίου 2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28,11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176).
Η τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Ηµικόµβος ΠΑΘΕ - Α/Κ Ξυνιάδας από την
Παραχωρησιούχο εταιρεία.

Επί των άρθρων της Συµφωνίας Τροποποίησης
Το Προοίµιο της Συµφωνίας Τροποποίησης περιλαµβάνει: α) το ιστορικό της κατάρτισης και µεταγενέστερης
τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης, και (β) τίθεται το συµβατικό θεµέλιο επί τη βάσει της ισχύουσας
Σύµβασης Παραχώρησης, επί του οποίου βασίσθηκε η
παρούσα Συµφωνία Τροποποίησης.
Με το Άρθρο 1 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται µεταξύ των Μερών οι τροποποιήσεις στη Σύµβαση Παραχώρησης προς το σκοπό της ενσωµάτωσης στην
Σύµβαση Παραχώρησης των επιπλέον όρων και προϋποθέσεων υπό τους οποίους θα υλοποιηθεί η κατασκευή
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του τµήµατος Ηµικόµβος ΠΑΘΕ - Α/Κ Ξυνιάδας του έργου του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65).
Με το Άρθρο 2 της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται οι προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης και για την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Τροποποίησης, καθώς και λοιπά
θέµατα ισχύος της Συµφωνίας Τροποποίησης και επέλευσης των εννόµων αποτελεσµάτων της.
Με το Άρθρο 3 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται οι περιπτώσεις λύσεως της Συµφωνίας Τροποποίησης.
Με το Άρθρο 4 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επίλυση διαφορών µεταξύ
των Συµβαλλόµενων Μερών και το εφαρµοστέο δίκαιο
σε σχέση µε τη Συµφωνία Τροποποίησης, καθώς και της
έκτασης τροποποίησης διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης.
Με το Άρθρο 5 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζεται η έκταση των τροποποιήσεων που επέρχονται µε τη
Συµφωνία Τροποποίησης και προσδιορίζεται η ορολογία
που χρησιµοποιείται σε αυτήν.
Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2018
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της από 11.12.2018 Συµφωνίας Τροποποίησης
Διατάξεων της από 31 Μαΐου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση,
Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)», που κυρώθηκε µε
τον ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: α)
µε την από 28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των
µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων»
(Α΄ 269) και β) µε την από 19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των
µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176)»
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 11.12.2018
Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα Άρθρα 37.1 και 37.2 της από
31 Μαΐου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3597/2007 «Κύρωση
Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και
Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 168)», που
υπογράφηκε µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου
και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυµη
Εταιρία Παραχώρησης» και β) εκ τρίτου των Μετόχων
της παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2) Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην
Αθήνα, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS
S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, και τροποποιήθηκε:
(1) Με την από 28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης
Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε
µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης
των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (A΄ 269) και
(2) Με την από 19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης
Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης
Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε
το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»
(Α΄ 176), το κείµενο της οποίας έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 2018
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Αριθµ. 346/21/ 2018
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών «Κύρωση της από 11.12.2018 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Μαΐου 2007 Σύµβασης
Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του
Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)», που κυρώθηκε µε το ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: α) µε την από 28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των
Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών
θεµάτων» (Α΄ 269) και β) µε την από 19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176)»
Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προτείνεται η Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης της ανωτέρω
Σύµβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος
(Ε65)», που κυρώθηκε µε το ν. 3597/2007. Ειδικότερα:
Α. Με την ανωτέρω Τροποποιητική Συµφωνία, που συνήφθηκε στις 11.12.2018 µεταξύ αφενός του Ελληνικού
Δηµοσίου και αφετέρου της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», «ΟΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» («Παραχωρησιούχος»), αποσκοπείται η ολοκλήρωση της κατασκευής του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Ηµικόµβος ΠΑΘΕ-Α/Κ Ξυνιάδας από
την παραχωρησιούχο εταιρεία.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
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1. Δαπάνη, ύψους 305 εκατοµµυρίων ευρώ, από την ανάληψη του κόστους κατασκευής του προαναφερόµενου
Αναβαλλόµενου Τµήµατος του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας µε χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων.
2. Μελλοντική ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων, από την απόδοση στο Δηµόσιο τυχόν εσόδων
του ανωτέρω Τµήµατος του Αυτοκινητόδροµου, σε περίπτωση που προκύψουν µετά την αφαίρεση των δαπανών
λειτουργίας και συντήρησης αυτού.
Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών «Κύρωση της από 11.12.2018 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Μαΐου 2007 Σύµβασης
Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του
Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)», που κυρώθηκε µε το ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: α) µε την από 28.11.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των
Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών
θεµάτων» (Α΄ 269) και β) µε την από 19.12.2013 «Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύµβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176)»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
δαπάνη, ύψους 305 εκατοµµυρίων ευρώ, από την ανάληψη του κόστους κατασκευής του Αναβαλλόµενου Τµήµατος Ηµικόµβος ΠΑΘΕ-Α/Κ Ξυνιάδας του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας από την παραχωρησιούχο εταιρεία, η οποία θα καλυφθεί µε χρηµατοδότηση από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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