ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την καταβολή αμοιβής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε., ν.π.δ.δ., φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης), λόγω ανάθεσης σε αυτό:
α) της ανάπτυξης και λειτουργίας: i) ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής
στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του
Δημοσίου και λοιποί δημόσιοι φορείς και ii) Ηλεκτρονικού Μητρώου
Ελεγκτών Προσβασιμότητας και β) της δημοπράτησης των έργων
διαμόρφωσης συνθηκών προσβασιμότητας των υφιστάμενων (πριν την ισχύ
του ν.4067/2012) κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιοι φορείς, είτε
μεμονωμένων είτε κατά ομάδες. (άρθρο 211) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
από τον αριθμό και τους όρους των συναπτόμενων συμβάσεων κ.λπ.
2.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης κατάλληλης
ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας εκδίδεται η ενιαία κάρτα για τη
διέλευση των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από όλους τους
αυτοκινητόδρομους με διόδια καθώς και των λοιπών εξόδων που συνεπάγεται
η έκδοση της κάρτας αυτής (υλικό εκτύπωσης/τύπος κάρτας κ.λπ.). (άρθρο
212) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων κ.λπ.).
3.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: α) της ψηφιοποίησης των
φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών (είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε μέσω ανάθεσης στο Τ.Ε.Ε.)
(άρθρο 213),
β) πρόσθετης αμοιβής στον πάροχο του συστήματος e-Άδειες για την
ανάπτυξη
των
απαιτούμενων
υποσυστημάτων
διασφάλισης
της
διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης όλων των
εγκρίσεων τρίτων φορέων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών
αδειών. (άρθρο 214)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά
γεγονότα (κόστος ψηφιοποίησης, επιμέρους υποσυστημάτων κ.λπ.).
4.
Δαπάνη από την καταβολή αμοιβής στον ορκωτό ελεγκτή ή σε
ελεγκτική εταιρεία, για την εκτίμηση του κόστους των συμβάσεων στο πλαίσιο
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υλοποίησης των προγραμμάτων του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. (άρθρο 226 παρ.1)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
IΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση

1.
Δαπάνη από:
την επίβλεψη έργων με προεκτιμώμενη αμοιβή έως το όριο των περ. α,
β και γ της παρ.1 του άρθρου 5, από διαπιστευμένους ιδιώτες, επιβλέποντες
ελεγκτές μηχανικούς (άρθρα 58 και 90),
τη χρηματοδότηση [από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.)] της σύστασης Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Ε.Σ.ΤΕ.Π.-ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.)και
Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής
Τεχνικών Έργων (Η.Σ.Π.Κ.Σ.Π.Τ.Ε.)καθώς και την ανάθεση σε φορέα του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ανάπτυξης, λειτουργίας, ενημέρωσης και
υποστήριξής τους (άρθρο 84),
την καταβολή αμοιβής στους ιδιώτες ελεγκτές, λόγω της συμμετοχής
τους στη διεκπεραίωση του ελέγχου των μελετών δημοσίων συμβάσεων
(άρθρο 94),
την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων που
συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και
επικουρικών αγορών. (άρθρα 108 και 139)
Η δαπάνη εκ των ανωτέρω αιτιών δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (π.χ. αξία συμβάσεων κ.λπ.) καθώς και
από την έκδοση των σχετικών κ.υ.α.
2.
Δαπάνη από: α) τη χορήγηση αποζημίωσης στον εκπρόσωπο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για τη συμμετοχή του σε συλλογικά
όργανα σύναψης των δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
υπηρεσιών (άρθρο 188),
β) την καταβολή αμοιβής στο Τ.Ε.Ε., στο πλαίσιο σύναψης
προγραμματικών συμβάσεων, για την προώθηση των διαδικασιών ωρίμανσης
έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, εκπόνησης μελετών και δημοπράτησης
έργων Πανελλαδικής εμβέλειας καθώς και έργων και προγραμμάτων
ανάπτυξης μίας περιοχής. (άρθρο 192)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
συναπτόμενων συμβάσεων και όροι αυτών, αριθμός εκπροσώπων, ύψος
αποζημίωσης κ.λπ.).
3.
Δαπάνη από την καταβολή αμοιβής στους Ελεγκτές Προσβασιμότητας,
για τους ελέγχους που διενεργούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες
Υπηρεσίες και λοιποί δημόσιοι φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας
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για τη διασφάλιση της πρόσβασης χωρίς φραγμούς σε άτομα με αναπηρία ή
εμποδιζόμενα άτομα. (άρθρο 211) Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από
την έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων,
συχνότητα ελέγχων κ.λπ.).
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη:
από τη δυνατότητα σύστασης μητρώων πληροφοριακού χαρακτήρα
στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για
την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τη διενέργεια των δημόσιων
συμβάσεων (άρθρο 23),
σε περίπτωση συμμετοχής ιδιωτών-μελών στη σύνθεση του τεχνικού
συμβουλίου δημοσίων έργων και μελετών εποπτευόμενων νομικών προσώπων,
που συγκροτείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη
συνακόλουθη καταβολή αμοιβής σε αυτούς (άρθρο 87),
από την καταβολή αμοιβής στους διαπιστευμένους μεσολαβητές σε
περίπτωση συγκρότησης του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών (Σ.Ε.Δ.) (άρθρο
88),
από την καταβολή αποζημίωσης από τον αναθέτοντα φορέα στον
ανάδοχο, σε περίπτωση που δεν απευθύνει πρόσκληση υπογραφής του
συμφωνητικού της σχετικής σύμβασης εντός του οριζόμενου χρονικού
διαστήματος (άρθρο 124),
από την επιστροφή ποσών τόκων επί του προς ανάκτηση κεφαλαίου της
ενίσχυσης που έχει καταβληθεί κατά την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων
1892/1990, 2601/1998, 3299/2004, σε περίπτωση που πληρούνται οι
οριζόμενες προϋποθέσεις (ύψος επιβαλλόμενων τόκων, μη τελεσίδικη
δικαστική απόφαση κ.λπ.). (άρθρο 224)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
Απώλεια εσόδων από:
την απόδοση εφεξής, στην Α.Ε.Π.Π. της επιβαλλόμενης χρηματικής
κύρωσης σε βάρος της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση παράλειψης ή
καθυστερημένης αποστολής των απαιτούμενων στοιχείων, για τη διεξαγωγή
εξέτασης των σχετικών προσφυγών (άρθρο 136),
τη θέσπιση ανώτατου ορίου, όσον αφορά στο ποσό των τόκων, που
αναζητείται από το ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση μερικής ή ολικής
επιστροφής του ποσού της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί κατά την εφαρμογή
αναπτυξιακών νόμων, το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (κεφάλαια προς ανάκτηση κ.λπ.) (άρθρο
224),
τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος, κατά την καταβολή της ενίσχυσης που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το Ε.Σ.Π.Α.,
δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση
5.
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ηλεκτρονικού καταστήματος», για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. (άρθρο
223)
6.
Απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) από τη μη είσπραξη
εισφοράς ή λοιπών δικαιωμάτων λόγω μη επιβολής οποιασδήποτε κράτησης
υπέρ αυτών επί της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον Πρόεδρο, τους
Αντιπροέδρους, τα μέλη, τους Εισηγητές, τους Γραμματείς των Πειθαρχικών
Συμβουλίων καθώς και στους ειδικούς Γραμματείς των εισηγητών του Τ.Ε.Ε.
(άρθρο 210 παρ.2)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
IΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα σύστασης μητρώων
πληροφοριακού χαρακτήρα στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για την καταχώριση στοιχείων σχετικά με τη
διενέργεια των δημόσιων συμβάσεων. (άρθρο 23)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
IV.

Επί των προϋπολογισμών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Α.Ε. και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε.
(φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αυξημένων απολαβών στο
προσωπικό των ανωτέρω Εταιρειών, λόγω εξαίρεσής του από τις διατάξεις του
Ενιαίου Μισθολογίου (ν.4354/2015). (άρθρο 181)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των
προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021
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