ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της
διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο 1
Η παρούσα σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης», το οποίο συμμετέχει στη
σύμβαση με την ιδιότητα του (δωρεοδόχου) κληρονόμου και κληροδόχου της
Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου, το γένος Θεόδωρου Κυριακίδη, του Ελληνικού
Δημοσίου και των συνεκελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου,
υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση του όρου (τρόπου) της
διαθέτιδος, όπως αυτή αποτυπώνεται με σαφή και καθαρό τρόπο στο σώμα της
διαθήκης, όπως ερμηνεύτηκε με την υπ’ αριθμ. 3774/2017 απόφαση του Εφετείου
Αθηνών. Αφορά, δε, στη διάθεση του ποσοστού του ενενήντα τοις εκατό (90%) του
ποσού της περιουσίας της διαθέτιδος με στόχο την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση
της Β’ Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β’ ορόφου του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Το υπολειπόμενο δέκα τοις εκατό (10%) του
συνολικού ποσού της περιουσίας της διαθέτιδος υπολογίζεται ως αποθεματικό
ποσό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών κατά την εκτέλεση του έργου,
άλλως για την καλυτέρευση του συνόλου του έργου μέχρι την παράδοσή του. Με
την παρούσα σύμβαση οι συνεκτελεστές ανέλαβαν την υποχρέωση να καλύψουν με
την κληρονομιαία περιουσία τις δαπάνες του έργου αναδιαρρύθμισης και
ανακαίνισης της Β’ Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β’ ορόφου του
Νοσοκομείου, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου δέκα χιλιάδων ευρώ
(1.010.000 €), πλέον οποιουδήποτε ποσού τόκων προκύψει από την κατάθεση του
ποσού της διαθέτιδος σε έντοκη τραπεζική κατάθεση ή άλλη τραπεζική επένδυση.
Η σύμβαση προβλέπει την οργάνωση, την υποστήριξη, τον συντονισμό και
γενικότερα τη διαχείριση όλων των πράξεων, ενεργειών, εργασιών και υπηρεσιών
που θα απαιτηθούν μέχρι και την πλήρη αποπεράτωση του έργου κατά τους
ειδικότερους όρους της σύμβασης. Στη σύμβαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα και
η Προκαταρκτική Μελέτη Αναδιαρρύθμισης και Ανακαίνισης («Πρόγραμμα»), η
οποία αποτελεί ενιαίο με τη σύμβαση σύνολο.
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Άρθρο 2
Ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ
Παπαγιαννοπούλου
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.03.2019 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των
συνεκτελεστών

της

διαθήκης

της

Ελισάβετ

Παπαγιαννοπούλου

για

την

αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β’ Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β’
ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, το κείμενο της οποίας έχει ως
ακολούθως:
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Άρθρο 2
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2019
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Αριθμ. 145 / 19 / 2019
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των
συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και έχει την ισχύ νόμου η από
19.3.2019 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ
Παπαγιαννοπούλου, για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση του Β΄ ορόφου του εν
λόγω νοσοκομείου όπου στεγάζεται η Β΄ Πτέρυγα της Παιδιατρικής Κλινικής και του
Νευρολογικού Τμήματος. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Το κόστος του έργου θα καλυφθεί αποκλειστικά από την κληρονομιαία
περιουσία της διαθέτιδος. Το έργο αυτό δεν θα βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και το ύψος του δεν θα υπερβαίνει το 90% του ποσού του ενός
εκατομμυρίου δέκα χιλιάδων (1.010.000) ευρώ της περιουσίας της διαθέτιδος.
Το υπολοιπόμενο δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού της περιουσίας
της διαθέτιδος υπολογίζεται ως αποθεματικό για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων αναγκών ή κονδυλίων που τυχόν προκύψουν στις διάφορες
φάσεις του έργου, άλλως για καλυτέρευση του συνόλου του έργου μέχρι την
παράδοση αυτού.
(άρθρα 1 και 2)
2. Το Νοσοκομείο θα παρέχει προς τους Εκτελεστές της Διαθήκης, δωρεάν ηλεκτρικό
ρεύμα, νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση
του έργου, κ.λπ..
(άρθρα 3-5)
3. Οι Εκτελεστές υποχρεούνται να:
- καλύψουν, διά της κληρονομιαίας περιουσίας, το πάσης φύσεως κόστος
αναδιαρρύθμισης - ανακαίνισης, όπως ειδικότερα ορίζεται, μέχρι του ποσού του ενός
εκατομμυρίου δέκα χιλιάδων (1.010.000) ευρώ, πλέον οποιουδήποτε ποσού τόκων
προκύψει από την κατάθεση του ποσού της διαθέτιδος σε έντοκη τραπεζική
κατάθεση ή άλλη τραπεζική επένδυση, ενώ δεν θα καλύψουν το κόστος συντήρησης
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του εξοπλισμού της Πτέρυγας, πλην αυτών που ενδεχομένως θα προβλέπονται από
τις σχετικές συμβάσεις στο χρόνο εγγυήσεων. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το
Νοσοκομείο.
- συμφωνήσουν με τον κατασκευαστή του έργου και με δαπάνες αυτού, την
ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου και για κάθε ζημιά που επέρχεται από
την έναρξη μέχρι την παράδοση και παραλαβή του. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο
δε φέρουν ουδεμία ευθύνη και σχετική υποχρέωση.
(άρθρα 6-8 και 10)
4. Διασφαλίζεται η συνέχιση και ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών με δαπάνες
όμως του Νοσοκομείου, σε περίπτωση υπαναχώρησης των εκτελεστών της διαθήκης
από την εν λόγω Σύμβαση, εξαιτίας αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή
παράλειψης του Δημοσίου ή του Νοσοκομείου κατά την υλοποίηση του έργου.
(άρθρο 9)
5. Προβλέπονται οι φορολογικές και λοιπές απαλλαγές που διέπουν τη συγκεκριμένη
Σύμβαση. Ειδικότερα:
- Απαλλάσσεται η εν λόγω σύμβαση και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψουν οι
εκτελεστές σχετικά με το έργο τους, καθώς και τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις
που θα εκδοθούν αναφορικά με αυτήν από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, τέλος
χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή
οποιουδήποτε τρίτου.
- Ομοίως, απαλλάσσονται οι εκτελεστές, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού τους και
μέχρι της λήξεως αυτού, από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του
φόρου εισοδήματος, φόρου δωρεάς, κάθε τέλους ή τέλους χαρτοσήμου,
δικαιώματος ή κράτησης ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε
τρίτου.
- Οι προαναφερόμενες απαλλαγές, πλην των απαλλαγών από τη φορολογία
εισοδήματος, εφαρμόζονται και στους μελετητές, εργολάβους, υπεργολάβους και
προμηθευτές που θα χρησιμοποιηθούν από τους Εκτελεστές σε ό,τι αφορά σε
μελέτες αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης της Πτέρυγας.
- Επίσης, δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής για κάθε δικηγορική υπηρεσία,
οι δικηγόροι που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο για τη σύνταξη, όσο και
για την υπογραφή και παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων.
(άρθρα 11-12)
6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: (i) τον τρόπο επίλυσης κάθε διαφοράς ή
διαφωνίας που τυχόν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την ερμηνεία
ή την εκτέλεση της Σύμβασης (προβλέπεται η επίλυσή της και μέσω διαιτησίας κατά
την οποία ένας διαιτητής ορίζεται από κοινού από το Δημόσιο και το Νοσοκομείο και
ένας από τους Εκτελεστές της διαθήκης), (ii) την ισχύ τυχόν τροποποιήσεων των όρων
της Σύμβασης μετά την κύρωσή της (επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν για τους
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Εκτελεστές, λόγω αλλαγής των οριζομένων στη Σύμβαση, λογίζονται ως επιβαρύνσεις
του Νοσοκομείου και του Δημοσίου και καταβάλλονται από αυτά).
(άρθρα 13-16)
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
I.

Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού (Ν.Π.Δ.Δ. – Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) και των
προϋπολογισμών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή της σύμβασης και γενικά κάθε σύμβασης
που θα συνάψουν οι εκτελεστές της διαθήκης σχετικά με την υλοποίηση του έργου
καθώς και από την απαλλαγή των εκτελεστών αυτής, των μελετητών, εργολάβων,
υπεργολάβων και προμηθευτών που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκτελεστές, καθ’
όλη τη διάρκεια του διορισμού τους και μέχρι της λήξεως αυτού, από τους
οριζόμενους φόρους, τέλη χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του
Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου.
(άρθρο 12)
ΙI. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (Ν.Π.Δ.Δ. – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή:
- αμοιβής στον διαιτητή που θα ορισθεί σε περίπτωση επίλυσης τυχόν διαφοράς,
που προκύψει μεταξύ των Μερών, μέσω διαιτησίας, αναφορικά με την ερμηνεία ή
εκτέλεση της Σύμβασης.
(άρθρο 15)
- των επιβαρύνσεων που τυχόν προκύψουν σε περίπτωση τροποποίησης των
οριζομένων στη Σύμβαση.
(άρθρο 16)
ΙIΙ. Επί του προϋπολογισμού των Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (Ν.Π.Δ.Δ.
– φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη από την:
α. παροχή κάθε είδους διευκόλυνσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κ.λπ.) από πλευράς
του Νοσοκομείου για την εγκατάσταση του εργοταξίου κατασκευής του σχετικού
έργου.
(άρθρο 3)
β. κάλυψη του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού της ανακαινισθείσας Πτέρυγας.
(άρθρο 6)
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2. Ενδεχόμενη δαπάνη από ανάληψη ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών
ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης της Πτέρυγας, σε περίπτωση υπαναχώρησης
των εκτελεστών της διαθήκης από την σύμβαση.
(άρθρο 9)

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019
Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της
διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου».

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού (Ν.Π.Δ.Δ. – Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) και των προϋπολογισμών
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των
συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και γενικά κάθε
σύμβασης που θα συνάψουν οι εκτελεστές της διαθήκης σχετικά με την υλοποίηση
του έργου καθώς και από την απαλλαγή των εκτελεστών αυτής, των μελετητών,
εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών που θα χρησιμοποιηθούν από τους
εκτελεστές, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού τους και μέχρι της λήξεως αυτού,
από τους οριζόμενους φόρους, τέλη χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά
υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου.
(άρθρο 12)
H ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των
ανωτέρω φορέων.
ΙI. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (Ν.Π.Δ.Δ. – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή:
- αμοιβής στον διαιτητή που θα ορισθεί σε περίπτωση επίλυσης τυχόν διαφοράς,
που προκύψει μεταξύ των Μερών, μέσω διαιτησίας, αναφορικά με την ερμηνεία ή
εκτέλεση της Σύμβασης.
(άρθρο 15)
-των επιβαρύνσεων που τυχόν προκύψουν σε περίπτωση τροποποίησης των
οριζομένων στη Σύμβαση.
(άρθρο 16)
H ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από άλλες πηγές εσόδων των
ανωτέρω φορέων.
ΙIΙ. Επί του προϋπολογισμού των Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (Ν.Π.Δ.Δ. –
φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
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1. Ετήσια δαπάνη από την:
Α. παροχή κάθε είδους διευκόλυνσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κ.λπ.) από πλευράς
του Νοσοκομείου για την εγκατάσταση του εργοταξίου κατασκευής του σχετικού
έργου.
(άρθρο 3)
Β. κάλυψη του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού της ανακαινισθείσας Πτέρυγας.
(άρθρο 6)
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από ανάληψη ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών
ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης της Πτέρυγας, σε περίπτωση υπαναχώρησης των
εκτελεστών της διαθήκης από την σύμβαση.
(άρθρο 9)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από άλλες πηγές εσόδων του
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να
παραδοθεί, μετά την πλήρη αποπεράτωσή του, το έργο της ανακαίνισης και
αναδιαρρύθμισης της Β’ Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β’ ορόφου στο
Γενικό Νοσοκομείο, με την διάθεση του χρηματικού ποσού δια της διαθήκης της
Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου.
Η εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της σύμβασης, για την
αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β’
ορόφου και η παράδοση του έργου θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία
του Νοσοκομείου και συνολικά στη δημόσια υγεία και υγειονομική κάλυψη των
ασθενών. Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου θα επιφέρει
άμεση βελτίωση στην λειτουργία της εν λόγω κλινικής και ολόκληρου του
Νοσοκομείου, καθώς πρόκειται για μία κλινική που καλύπτει πληθώρα
περιστατικών, στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των περιστατικών και στην πλήρη
κάλυψη των αναγκών σε περίθαλψη. Η ανακαίνιση, μάλιστα, η οποία θα λάβει
χώρα σύμφωνα με κριτήρια άριστης ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας, όσο το
δυνατόν μικρού κόστους λειτουργίας και συντήρησης, θα εκσυγχρονίσει το
Νοσοκομείο και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα του στις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης.
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