
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ EΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της πράξης ολοκλήρω-
σης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελ-
λάδος υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ.
Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πο-
λυκλινική»»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Την 1.12.2010 υπεγράφη µεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Σύµβαση Δωρεάς της
ΕΤΕ προς το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», µε την οποία ο
Δωρητής ανέλαβε την κατασκευή νέας πτέρυγας σύγ-
χρονων χειρουργείων σε τµήµα του οικοπέδου – οικοδο-
µικού τετραγώνου του Νοσοκοµείου συνολικής δαπάνης
έως τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) ευρώ. Η Σύµβαση
αυτή κυρώθηκε δυνάµει του άρθρου 78 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31).
Μετά την ολοκλήρωση της σύµβασης εν όψει της χρη-

στής διαχείρισης του προυπολογιζόµενου ποσού της
δωρεάς, παρέµεινε χρηµατικό υπόλοιπο που δεν διατέ-
θηκε για την ολοκλήρωση. Η παρούσα Σύµβαση ρυθµίζει
ειδικούς όρους σε σχέση µε την υλοποίηση έργων, βάσει
του αδιάθετου ποσού (και µέχρι τη συµπλήρωση του
προϋπολογιζόµενου ποσού των τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) ευρώ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και το
Φ.Π.Α..
Συγκεκριµένα, η Σύµβαση προβλέπει τη διάθεση του υ-

πολοίπου χρηµατικού ποσού σε αναλυτικά αναφερόµε-
νο: Α) Ιατροτεχνολογικό και νοσοκοµειακό εξοπλισµό
και Β) Διαµόρφωση πυλωτής και ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισµού. Στη σύµβαση υφίσταται και συνηµµένο παράρ-
τηµα αναλυτικού προϋπολογισµού δαπάνης για τη δια-
µόρφωση της πυλωτής και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλι-
σµό. 
Η υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης αποτελεί συνέ-

χεια και ολοκλήρωση της προηγούµενης και εφαρµόζο-
νται οι όροι και συµφωνίες που αναλυτικά προβλέφθη-
καν στην από 1.12.2010 προαναφερόµενη Σύµβαση Δω-
ρεάς.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης
Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελι-
σµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική»

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 17.7.2017
πράξη ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου
και του Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙ-
ΝΙΚΗ» που αφορά στην εγκατάσταση ιατροτεχνολογι-
κού και νοσοκοµειακού εξοπλισµού, καθώς και στη δια-
µόρφωση της πυλωτής για την ανάγκη στέγασης τµηµά-
των και εκπαιδευτικών κέντρων στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
Το κείµενο της σύµβασης έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αριθµ. 342/30/2017

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δηµο-
σίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισµός - Οφθαλ-
µιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική»»

Α. Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο κυρώνεται η από
17.7.2017 πράξη ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός», η
οποία είχε κυρωθεί µε το άρθρο 78 του ν. 3918/2011 και
αφορούσε την κατασκευή νέας πτέρυγας σύγχρονων
χειρουργείων στο ως άνω νοσοκοµείο συνολικής δαπά-
νης έως 30 εκατοµµυρίων ευρώ. Ειδικότερα, η εν λόγω
πράξη προβλέπει τη διάθεση του υπόλοιπου αδιάθετου
χρηµατικού ποσού σε ιατροτεχνολογικό και νοσοκοµεια-
κό εξοπλισµό, καθώς και σε διαµόρφωση πυλωτής.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του Κρατικού Προϋπολο-
γισµού και των προϋπολογισµών των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2017

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου 
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