ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Κύρωση της σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου,
του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών
της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από δύο (2) άρθρα.
Με το Άρθρο 1, στο οποίο προσαρτάται ως Παράρτηµα και η Προκαταρκτική Μελέτη Αναδιαρρύθµισης και Ανακαίνισης υπό τον τίτλο «Αναδιαρρύθµιση και Ανακαίνιση Β΄ Παιδιατρικής Νευρολογικής Κλινικής στον Β΄ Όροφο», φέρεται προς κύρωση η από 19/03/2019 «Σύµβαση δωρεάς µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης και των
συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου». Με το Άρθρο 2 ορίζεται η έναρξη της ισχύος του νόµου.
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση της προς κύρωση σύµβασης, «η
παρούσα σύµβαση δωρεάς (…) 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 ερµηνεύθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 3774/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών», µε σκοπό «την αναδιαρρύθµιση και ανακαίνιση της Β΄ Παιδιατρικής – Νευρολογικής Κλινικής
του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης». Επίσης, στη
Σύµβαση, ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα οργάνωσης, υποστήριξης,
φορολογίας, διαχείρισης, καθώς και συντονισµού των απαιτούµενων προς
εκτέλεσή της ενεργειών.
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του Άρθρου 1
Με το άρθρο Πρώτο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η ως άνω Σύµβαση.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η διοικητική δράση του κράτους εκδηλώνεται
συχνά µε τη µορφή της διοικητικής σύµβασης (βλ. Σπ. Φλογαΐτη, Η διοικητική σύµβαση: έννοια και φύση, Αθήνα, 1991, σελ. 21). Η κύρωση της σύµβασης µε νόµο είναι συνήθης πρακτική και κρίνεται αναγκαία όταν η σύµβαση
καταρτίσθηκε µε διαδικασία διαφορετική από εκείνη που προβλέπουν οι γενικές ή ειδικές διατάξεις, ή περιέχει όρους που δεσµεύουν τους τρίτους (µη
συµβαλλοµένους), ή περιέχει όρους που αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή ρυθµίσεις για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση και λύση της σύµβασης µε διαιτησία. Στις περιπτώσεις αυτές, η
σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς της όµως εξαρτάται από
την κύρωσή της µε νοµοθετική πράξη, δυνάµει της οποίας και µόνο παράγει
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ιδρύει (βλ. ΣτΕ 4025/1998 και
880/2016 καθώς και Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1,
2017, σελ. 184 επ., που επισηµαίνει ότι, αν η σύµβαση δεν έχει κυρωθεί µε
νόµο, οι όροι της δεν δύνανται να υπερισχύσουν διατάξεων της νοµοθεσίας).
Εξ άλλου, όπως γίνεται δεκτό και έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής [βλ., ενδεικτικώς, τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και
Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόµου
Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (ν. 3605/2007), «Κύρωση της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της
Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche
Telekom AG» (ν. 3676/2008), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις» (ν. 4389/2016), «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016
τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ν. 4404/2016), «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και
της από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
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θεµάτων» (ν. 4422/2016), «Κύρωση της από 24 Ιανουαρίου 2019 Σύµβασης
Παράτασης της “Σύµβασης Ανάπτυξης Αεροδροµίου”, που υπογράφηκε στην
Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε µε τον ν. 2338/1995, Α΄ 202» (ν.
4594/2019) και «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης
– Κατασκευής – Χρηµατοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» µε ηµεροµηνία
ψήφισης 13/05/2019], όταν κυρούται σύµβαση µε νοµοθετική πράξη, οι σχετικοί µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων όροι της εξακολουθούν να έχουν συµβατικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν απρόσωπους κανόνες που
δεσµεύουν τρίτους, έχουν τη φύση νοµοθετικής διάταξης και, ως εκ τούτου,
οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών είναι δυνατόν να προσβάλλονται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
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