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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμ. 199/8/2021
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. Ι του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κύρωση
της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποί’ησης Διατάξεων της από 31
ΜίΙου 200’Ι Σύμβασης Παραχώρησης για το ‘Εργο «Μελέτη, Κατασκευή,
Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του
Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος ίΕ65)» που κυρώθηκε με τον
ν.3597/2007 (Α’168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: 1) με την από 28.11.2013
«Συμφωνία Τροποποίηης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που
κυρώθηκε’ με το άρθρο δεύτερο του ν.4219/2013 «Κύρωση των
Συμφωνιών Τροπσποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων
οδικών έγω·ν και ρύθμιση συναφών Θεμάτων» (Α’269), 2) με την από
19.12.2013 «Συμφωνία Τροποιυοίησης 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 μετοφρυθμίσεων» (Α’176)» και 3) με την από 11.12.2018
«Συμφωνία Τροποπο·ίηιης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που
κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν.4586/2018 (Α’217)>

Α.
Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και αποκτά ισχύ
νόμου η από 24.6.2021 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της ανωτέρω
αρχικής Σύμβασης ΙΙαραχώρησης, για το έργο της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του
Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), που έχει κυρωθεί με τον
ν.3 597/200?., όπως αυτή τροποποιήθηκε. Ειδικότερα:

Με την κυρούμενη Τροποποιητική Συμφωνία, η οποία υπεγράφη
μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία
Παραχώρησης» (εφεξής. «Παραχωρησιούχος») και εκ τρίτου των Μετόχων
αυτής, προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του Αναβαλλόμενου
Τμήματος Β [ΛΙΚ Τρικάλων Μζ Γρεβενών (32,45 χλμ.) και Α/Κ Γρεβενών
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ΛΙΚ Εγνατία (38,05 χλμ.)], από την παραχωρησιούχο εταιρεία, εντός του
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
Καθορίζονται, επίσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
Ελληνικού Δημοσίου και του Γίαραχωρησιούχου για την ολοκλήρωση του
έργου.

—

Β.
Από ·:ις προι:εινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο,
προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού Τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

1.
Δαπάνη ύψους 39 εκατ. ευρώ, από την ανάληψη του κόστους
κατασκευής του προαναφερόμενου Αναβαλλόμενου Τμήματος Β’ του
Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
2.
Ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των δημοσίων εσόδων, από την
απόδοση στο Δημόσιο ·τιχόν εσόδων του προαναφερόμενου Τμήματος του
Αυτοκινητό·δρομου, σε περίπτωση που προκύψουν μετά την αφαίρεση των
δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού.
Αθήνα,

Ιουλίου 2021
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Η Γενικ Διευθύντρια

Ιουλία Γ.

5.7.2021

Ε65

2

