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Έιεί τής ιτροτάσεως νόμου «ιεερί συστάσεως έιειτροεεών έεεανεσε- 
τάσεως τών κατά τήν ιεερίοδον -τής Δικτατορίας συναφύει- 
>αών -συμοάσεων τού Δημοσίου μετά τού Ιδιωτικού τομέως 
τής Οικονομίας τών .χαρακτηριζόμενων ·ώς ιδιαιτέρου εν
διαφέροντος».

ΙΙηος τήν Ι> ουλήν τών 'Ελλήνων ·

Ώς γνωστόν κατά-τήν διάρκειαν τής δικτατορίας συνήφ-ύη- 
.σαν διάφορε·. συμβάσεις μεγάλης σημασίας διά τήν Εθνικήν 
οικονομίαν μεταΞύ τού Δημοσίου καί Ιδιωτικού τομεως τής 
Οικονομίας, χωρίς νά τηρηύούν αί εερούεεο-ύεσείς καί εγγυή
σεις τού Δημοσίου συμφέροντος καί ανευ ή πλημμελούς ένημε- 
ρώσεως τού Ελληνικού Λαού. ,

Έεεειδή δέ α! συμβάσεις αύται έχουν εεροκαλέσει τό Δημό- 
τιον αιο-ύημα καί λαμίανομένου ΰιε’ όψιν οτι εν εεολλοϊς τά 

. κριτήρια έφ' ών έστηρίχύη ή σύναψες των ελέγχονται ιός άσύμ- 
φορα διά τήν ΈΨνικήν οικονομίαν ιεαρίσταται ανάγκη έεει- 
σταμένης ίιτανεέεετάσεως αυτών καί άναόΙεωρήσεως τών συμ
βάσεων εκείνων εσού ΐμττίτττουν είς'τα ανωτέρω. Διά ταύτα 
εεροτείνομεν τό κάτω-ύι σχέδιον Νόμου ένο'ιιειον τής Βουλής* 
τών Έλλήνεον:

Π ΡΟΤΑΣ ΙΣ ΝΟΜΟΓ
«Περί ισυατάσεως έιειτροεεών έιεανεςετάσεως τών κατά τήν 

ιεερίοδον τής Δικτατορίας συναφΨεισών βυμδάσεων τού Δημο
σίου μετά τοΰ ’Ιδιωτικού τομέιος τής Οικονομίας».

ΚΛρ·5ρον μόνον. ,
Δι’ άιεοφάσει.σς τού αρμοδίου 'Τιεουργαΰ Συντονισμού συνι- 

στώνται έιειτροιεαί έξ άνωτέρων Δικαστικών λειτουργών καί 
ύιεηρεσιακών ιεαραγόντοιν αίτινες έιειτροιεαί ύέλουσι -ροδή εις 
έιεανείίέτασιν τών κατά τήν ττερίοδον τής δικτατορίας συναφάει- 
σών συμβάσεων του Δημοσίου μετά τού Ιδιωτικού τομέως τής 
Οικονομίας τών χαρακτηριζόμενων ώς ιδιαιτέρου ενδιαφέρον
τος διά τήν Ίνύνικήν Οικονομίαν, έιεί σκοιεώ:

α) Έςακριόώσειος τής ιτλήρους ή μή συμμορφώσεοις ιερός 
'τούς όρους τών συναφψεισών συμβάσεων τών μετά τού Δημο
σίου συμολη-ύέντων.

fi) II ροσδιορισμού τών ές αυτών έεειζημίων διά τα συμ
φέροντα τού Δημοσίου καί κατ’ έιεέκτασιν τού κοινωνικού συν
όλου

γ) Έιεανακρίσεΐνς τών ασύμφορων διά το Δημόσιον έν έσε- 
λίςει συμ.δάσεων ΰιεό τής Ίνύνικής Αντιιέ ροσωιεείας εις ας 
κεριιετώσεις ήύελε κρινή έιειδεόλημένον.

'Έν ’ΛΔήναις τή 12 Δεκεμβρίου 1ί)74 
Οί ιεροτείνοντες δουλευταί
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