
Έττί τοϋ' τχζίίον Ngjjlo'j <(τ:ερί τροττοττοίησεα)^ χαι Ti>}i.xXr,p<D-
«•ως τοϋ Νόμου 4458/65 «-eft Β ομηχανιΐκών βροχών
και άλλων τ;νών διατάσεων».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Διά τήν βιομηχανικήν καί βιεττεχνικήν ανάκτυξιν τής Χώ

ρας κατέστη άναγκαία ή δημιουργία Βιομηχανιών Π ερεοχΰ* 
Διά τού Ν.- 4458/1965 <^ερί Βιομηχανιών Περιοχών» 
καθωιοισθησαν τά τής ίδρύσεως καί άργανώσεως τούτων. 
Κατ’ εφαρμογήν τού Νόμου τουτού, διά κοινών, άκοφάσεων 
τών 'Τκουργών Συντονισμού καί Βιομηχανίας ίδρύθησαν Βιο
μηχανικά· Περιοναί εις τάτ κεριφερείας Θεσσαλονίκης, Βό
λι*/, Πατρώ-vj Καβάλας. ’Ηρακλείου, Χανιών, Κομοτινής 
καί Πρεβέζης καί εξ ούτών έχουν τεθή εις λειτουσγί,άν μέχρ· 
tf ήμερον αΐ τής Θεσσαλονίκης, Βόλου και Ηρακλείου.

’Εν τη κράξη άκεδείχθη ότι κατ’ εφαρμογήν τής κείμε
νης νομοθεσίας (Ν. 4458/1965, Ν.Δ. 17.7.1923^ «κερί Σχε
δίων Πόλεων». Νόμου «κερί έκτελέτεως δημοσίων έργων», δια
τάξεων Κωδ. Νόμου «κερί άκαλλοτριώσεων») ότι άκό τοΰ ορι
σμού τής Βιομηχατηκής Περιοχής διά κοινής άκοφάαεως τών 
'Τκουργών Συντονισμού καί Βιομηχανίας καί Ενέργειας, του1 
καθορισμού κροσωρινής καί οριστικής μονάδος άκοζημιώσεως 
τής καταβολής Ταύτης, τής άκόκερατώσεως τών άναγκαίών 
σχεδίων καί τή;-άτοκε: ατώσεως- τών αναγκαίων τεχνικών 
έργων ΰκοδομής διά νά καταστή ίυνατον να τε-3ή εις λει
τουργίαν και νά δυνηθή ή ΕΓΓΒΑ νά μεταβίβαση οίκόκεδα εις 
τάς έκιχειρήσεις, διά τήν άνέγερσιν ύκ’ αυτών τών άναγ- 
καιουσών εις ταΰτας εγκαταστάσεων άκαιτεΤτα.ι χρονικόν διά
στημα 10—11 ετών. Ήδη έν οψει τής άρξαμένης διαδικα
σίας εισόδου τής Χώρας εις τήν Εύρωκαϊκήν Οικονομικήν 
Κοινότητα (ΚΟΚ). καί τής έκειγούσης ανάγκης αναπροσαρ
μογής τών ΰφ-.στανένων Έκιχεεεήσεων και !δ ρύσεως νέων 
τόιαύτων εις τά κρότυκα τών όμοειδών Έκιχει ρήσεωνν τών 
μελών Κρατών τής ΕΟΚ, άκεφασίσθη ύκό τοϋ κ. Πκωθυ- 
κουργοϋ και ιέδόθησάν αί σχετικά! εντάλαι διά τήν έκίτευτ ιν· . 
τής ταχύ τέρας ϊί ρύσεως καί λειτουργίας τών ΒισνηγατΛ'κών 
Περιοχών, όκως τροκοκοιήθή, συμ—ληρωθή καί έκσυγχρο- 
νισθή ή κείμενη νομοθεσία διά τής καταργήσεως τών υφι
σταμένων γραφειοκρατικών τάκων, σιτινες καρακωλόουν τήν 
κερ-ατώσιν τής όλτ,ς διαδικασίας έντός τού τανυτέσου δυνατού 
χρονικού ορίου. Ήδη το ΰκό κρίσιν σχέδιον Νόμου άκοβλέκει 
τήν θεσάκε:αν καί τάυ κοαγμάτωσιν τών ώς άνω σκοκών. 
ήτοι τής ταχυτέρας ΐδρύσεώς καί λειτουργίας τών Βιομηχα
νικών Περιοχών τής Χώρ-ας.

Κ. Άρθρον 1.

/ .Αί διέκουσαι τήν Γδρυσιν καί λειτουργίαν τών Βιομηχαν, 
όέών. Περιοχών άρχαί συνδέονται με τά θέματα τά ρυθμι- 
σθέντα διά τού Ν. 360/1976 «κερί Χωροταξίας καί Περι
βάλλοντος» . καί έξαρτώνται κατά μέγιστον μέρος έκ τών 
Γενικ ών ’Αρχών καί κατευθύνσεων τής ακολουθητέας χω
ροταξικής κολιτικής καί τής τοιαύτης κροστασβας τοΰ Πε
ριβάλλοντος. εν τψ κλαισίω τών προγραμμάτων Οικονομικής 
καί Κοινωνικής Άνακτύξεως, δι’ δ καί εις τό άρθρον 1 . 
καράγραοος 1 τού σχεδίου ορίζεται ότι αί Βιομηχανικαί ίίε- 
ριοχαί ιδρύονται διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων 
τή κροτάσει τών 'Τκόυργών Συντονισμού καί Βιομηχανίας καί 
Ενέργειας, μετ’ άκόφασιν τόϋ αρμοδίου Εθνικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ή Όργάνωστς καί έάμετάλλεύ- 
«ίί τών Βιομηχανικών Περιοχών ανήκει άκοάλέιάτικώς έίς 
ΐήν ΕΤΒΑ.

Περαιτέρω διά τόΰ εδαφίου 2 τής ήάράγρά^όί) i του αύτρΰ 
ίρθρόύ κ^οβλέκέσάί διά κοινών άκόφάσεων τών ’Τκουργών 

Λαί Ήνεργείίς κάί Δημοσίων ^Εργων ειδικώ- 
τεβόζ *^οσδ(όρ(σμός τής θέσέως τήί έκ-ίάσεώς κάί των ορίω^ 
■ίών Βιομηχανικών Περιοχών Ααί ίιά *η$ κάράγράφόυ 2. 
τί8 ίύτόΰ αρθ(!ου έά τήσ δημίώρήίοΐιί Βιομηχανικών ΐίε
νόχων ειξ τάς έν αυτή τίδιίοάζ ^έριήήώσεις. (

Διά τού άρθρου 2 τοϋ σχεδίου καθορίζονται τά τής τα- 
χυτέρας διαδικασίας κηρύξεως τής αναγκαστικής άκαλλο- 
τριώσεως τών αναγκαίων διά τήν" ίδρυσιν τών Βιεμηχανικών 
Περιοχών κτημάτων κατά τρόκον συναφή’ κρός τά οριζόμενα 
ύκο τής καραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 797/1971 
«κερί αναγκαστικών άκαλλοτριώσεων» διά τήν κήρυξιν ά*υαγ- 
καστικών άκαλλοτριώσεων κρός έκτέλεσιν κάσης φύσεως έρ
γων Οικονομικής Άνακτύξεως τής Χώσας ή έργων θερακείας 
έκτακτων κοινωνικών αναγκών.

Άρθρον 3.

Διά τής καραγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 τόϋ σχεδίου Νόμου 
έκιδιώκεται ό συντονισμός τών αρμοδιοτήτων τών διαφόρων 
ΰκηρεσιών διά τόν κεριορισμόν εις ανεκτά χρονικά όρια τής 
•μακράς διαδικασίας λόγω τών διαφόρων καί κολλάκλών κρό- 
θεσμιών κλκ. τής έκτελέσεως τών έργων τών Βιομηχανικών 
Περιοχών, διά τής θεσκίσέώς ειδικού Κανονισμού διά ΐίροε- 
δρικοϋ Διατά-ρματος έκδιδομένου τή κροτάσει τώ·^ (αρμοδίων 
'Τκουργών Συντονισμού, Βtcji.ητχστυί2ς καί Ή/εργείας καί Δη
μοσίων Έργων.

Διά τοϋ κρώτου εδαφίου καράγρ. 2 ορίζεται ότι τά ήολεο- 
δομικά καί ρυμοτομικά σχέδια καί ο! Spot καί κεριορισμοί 
δομήσεις έκάστης Βιομηχανικής Περιοχής έκκονούντατ καί 
TJ'/τάσσόνται ύκό τής Διευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών 
τής ΕΤΒΑ ή ΰκό τρίτων δΓ άναθέσεως εις τούτους ΰκό τής 
ΕΤΒΑ. θεωρούνται ΰκό τοϋ Διοικητοϋ αυτής καί έγκρίνον- 
ται διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου τή κροτάσει 
τών 'Τκουργών Βιομηχανίας κάί ’Ενέργειας κάί Δημόσιων 
Έογων. διά δε τοϋ δευτέρου εδάφιού τάσσονται άκοκλέιστί- 
καί κροθεσμίαι εις τό 'Τκουργείον Δημοσίων Έργων διά τήν 
κεράτωσιν τής άκαιτουμένης κρεέργασίας διά τήν έκδοσιν 
τού ώς άνω διατάγματος καί αΐ συνέκειαι τής καραβιάσεως 
τούτων.

Διά τήε καραγράφου 3 ορίζονται τά τής διαδικασίας τοϋ 
καθορισμού τών όρων δοτίήσεως τών άνεγερ-άησόμένών κτί- 
ιοίων κατ’ εφαρμογήν τής καραγράφου 2 τοΰ άρθρου 1 του 
καοέντος. ■ · : , /, ”

Διά τής καραγράφου 4 ορίζονται οί αρμόδιοι διά /τήν σύν
ταξιν τών μελετών καί τών κάσης φύσεως σχεδίων άνεγέρ- 
σεως τών έν γένει οικοδομικών έργων εις τάς Βιομηχχνι- 
κάς Πεοιοχάς καί τάσσεται άκόκλειστική κροθ-εσμία διά τή·ν 
έκδοίσιν ΰκό τοϋ αρμοδίου Γραφείου Πολεοδομίας τής άδειας 
οικοδομής καί ορίζονται ατ συνέκε ΙΟΙ τής μή έμκροθέσμου 
έκδόσεως τούτης. ' ,

Δ·ά τάς καοαγοάφου 5 τού αυτού άρθρου κροβλέκεται ή 
διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου μετ’ άκόφασιν τού 
’Εθνικού Συαβουλίου Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος θέσκι- 
σις ειδικού Κανανισμοΰ κροστασίας τοϋ φυσικού καί κολιτι- 
στίκοϋ κεριίάλλσντος άκό τάς ζημιογόνους έκικτώσεις έκ 
τής ροκάνσεως.

Άρθρον 4.
Διά τού άρθρου 4 ορίζεται δίι έκί τών εκιχεϊρήσεων τών 

έγκαθισταμένων εντός τών Βιομηχανικών Περιοχών, συμφώ- 
νως κρός τάς διατάξεις τοΰ Ν. 445δ/1965 ώς ουτος τρο- 
κοκοιείται διά τοΰ καρόνττχί δεν άκαίτεΐται ή τηρήσίς τής 
ΰκό τής καραγράφου 2 τοϋ άρθρου ί τού Ν. 159/1975 «κέρι 
τροκοκοιήσειως καί συμκληρώσεω{ τοΰ Ν. 4171/1961» κρο- 
δλεκομένης μακράς διαδικασία^ ήτις ΰκό τάς κράτούσας σή
μερον συνθήκας τής έκιταχύνσέως τής οίκόνόμΙκής άνάκτύ- 
ξεως τής χώρας κρίνεται κρόσφορος.

• ^ · Άρθρον 5.
ΔιΙ τοϋ άρθρου 5 καθορίζεται ό τρόκος έκιχόρηγήσεως 

' τής ΕΤΒΑ ΰκό τοΰ Δημοσίου διά τά ΰκ’ αυτής έκτελούμενα 
«ργά έντόί τών Βιομηχανικών Πεμιοχών.

Ά^θρόν 6.
Αί βάσεΙ τόΰ ipθρόυ 10 τοΰ Ν.Δ. 1312/1972 ώή άντε;- 

καιτεστάθη διά τού άρθρόο 6 τού Ν.Δ. 1377/1977 ώξ ισχύει

'Αρθρον 2.



— i

σήχερον καθορια·3·ί.Γσαι διά Πράξεων τοΰ Ύχουργικοΰ Συμ- 
δουλίου Βιομηχανικά! Ζώναικαθίστανται B «μηχανικά! Πι- 
οιόχαί καί ύχάγο*ται εές την Ελληνικήν Τρόμον Βιομηχα
νικής Άνχχτύξεως εις ήν άνιήοει ή άχοκλειστική άρμοδιότης 
τής όργανώσεω’ς καί έκμετζλλεύσεως τών Βιομηχανικών Πε
ριοχών τής Χώρας, εφαρμοζόμενοι» xr ώς χρός ταύτας τοΰ 
Νομοθετικού καθεστώτος τοΰ Ν. 4458/65, «χερί Βιομηχα
νικών Περιοχών», ως ουτος τροχοχοιεΤτται χαι συμχληροΰται
eta τοΰ χαρόντος. ^

•jj χχτά τήν χαράγραφον 3 τοΰ άρθρου 11 τοΰ ΝΑ. 1312/ 
1972 ώς άντιικατεστ’άθη ύχό τής χαραγράφσο 1 τοΰ άρθρου 

'6 τοΰ Ν.Δ. 1377/1973 χύξηϊΐς κατά μίαν χοσοστιαίχν μονά
δα τής χατά τήν χχρχγρ. 2 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. .1312/ 
1972 ένισχύσεως χαραμένει ή αύτή ϊιά τάς ώς άνω έκ μετα
τροπής βιομηχανικών ζωνών Βιομηχανίας Περιοχάς μή επαυ
ξανόμενη λόγω τής μιετατροχής αυτής. · ?

• Άρθρον 7.
Διά του άρθρου 7 εμβάλλεται ή δημιουργία-παραπλεύ

ρου όδοΰ έξυχηρετήσεως τής Βιομηχανικής Περιοχής έφ! όσον 
αΰτη εφάπτεται διεθνούς ή-έθνικής όδοΰ.

Άρθρον 8.
, ! Διά τοΰ άρθρου 8 χα·3ορίζοντα τά τής χαταργήσεώς τών 
αντικειμένων ε!ς τάς-διατάξεις. τοΰ-χαροντος προϊσχυουσών. 
συναφών διατάξεων. . ,,

• 1 ' Άρθρον 9. ■

χόλεως, ζητείται καί ή γνώμη τοΰ οϊχείου Δήμου ή Κοινότη; 
τος, δστις παρέχει ταύτην εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) 
ημερών. Παρελθούσης άχράχτου τής προθεσμίας ταΰτης έχ- 
δίδεται ή ώς άνω άχόφασις χαί άνευ τής γνώμης τοϋ Δήμου 
ή Κοινότητος, όχότε τό τμήμα τούτο άχό τής δημοσίεΰτεώς 
της εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, τί-3εται έχτός σχε
δίου χόλεως θεωρεσμένης ώς αύτοδιχαίως άνακληθέντος τοΰ 
χερί σχεδίου χόλεως Διατάγματος χατά τό τμήμα τούτο.

Ή όργάνωσις χαί έχμετάλλευσις τώ^ Βιομηχανιχών Πε
ριοχών, άνήχει άχοχλειστιχως εις τήν Ε.Τ.Β.Δ. AJEL

2. Διά τών χατά τήν χροηγουμενην χαράγραφον έχδιδο- 
μένων Υπουργικών άχοφάσεων δύνανται νά όρίζωνται ώρισμέ- 
ναι εκτάσεις ώς Βιομηχανικά! ΓΓεριοχαί χρός τόν σχοχόν 
εγχάταστάσεως χαί μεμονωμένων έχιχειρήσεων, ομάδων έπι- 
χειρήσεων, ώς χαί ά’χοθηκών υγρών χαί αερίων χαυσίμων, 
όσάχις συντρέχουσιν ειδικοί λόγοι οικονομικής άνχχτύξεως ή 
χροστασίας χεριβάλλοντος.

Ωσαύτως δι’ όμοιων άχοφάσεων έχδιδομένων μετά' γνώ
μην τοΰ οικείου Δήμου ή Κοινότητος χαρεχομένην εντός τής 
εν τή χαραγράφφ 1 άναφερομένης προθεσμίας τών τριάκον
τα (30) ημερών ή χαί άνευ τοιαΰτης γνώμης έν χαρελεύσει 
άχράχτου τής χρο-3εσμίας ταύτης, δύνανται νά όρίζωνται χαί 
εντός τοΰ εγκεκριμένου σχεδίου χόλεων ώρισμένα οικόπεδα ώς 
Βιομηχανικά! Περιοχαί,-διά- τήν- έγκατάστασιν βιοτεχνικών 
’Εχιχειρήσεων έντός άνεγερθησοαένων χολυωρόφων χτιρίων».

Άρθρον 2.
Διό τοΰ άρ-3ρου 9 καθορίζονται τά τής δημοσιεύσεως εις 

τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως χαιί τά τής ισχύος τοΰ Νό
μου. · 1 .

, :;.··■ ΌΕλ Άθήναις τή 22 Σεπτεμβρίου 1977 
' _ Οί 'Τχουργ.οί

~·..: . Συντονισμού ·■ Οικονομικών
π' Π·ΑιΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
Βιομηχανίας καί ’Ελε,ργείας · Δημοσίων Εργων

Κ.’ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ
V ’

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροχοχοιήσεως χαί συμχληρώσεως τοΰ Νόμου 4458/65 

«χερί Βιομηχανικών Περιοχών». ’ .

• "Άρθρον 1.
. Αί χαράγραφο: 1 καί 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νόμου 4458/65 
‘'χερί Βιομηχανικών Περιοχών», αντικαθίστανται ώς ακο
λούθως:

«1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έχδιδομένων χροτάσει 
τών 'Υπουργών Συντονισμού χαί Βιομηχανίας κ.αί Ένεργείας, 
μετ' άχόφασιν τοΰ Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας χα· "Πε
ριβάλλοντος, δύνανται νά καθορίζονται διά τήν βιομηχανικήν, 
βιοτεχνικήν καί έν γένει οικονομικήν άνάχτυξιν τής Χώρας 
καί εις τάς διαφόρους χεριοχάς αυτής καί έντός τών χλαί
σιων τών υφισταμένων Σχεδίων καί Π ρογραμμάτων Χωροτα
ξίας καί Προστασίας τοΰ Περιβάλλοντος, Βιομηχανικοί 
Περιοχαί διά τήν έγκατάστασιν έν αύταίς χάσης φύσεως βιο
μηχανιών, ναυχηγοεχισκευαστικών χαί βιοτεχνικών έχιχειρή
σεων, ώς καί εχιχειρήσεων επεξεργασίας, άχοθηκεύσεως καί 
έμχορίας αγροτικών χροϊόντων.

Ό ειδικώτερος χροσδιορισμός τής θέσεως, έκτάσεως καί 
τών ορίων έκάστης Βιομηχανικής Περιοχής, γίνεται δι’ άνα- 
φοράς εις άχλοΰν διάγραμμα όριζοντιογραφίας δι’ άχοφάσεως 
τών 'Τχουργών Βιομηχχ^ίας καί Ένεργείας καί Δημοσίων 
Έργων, έκδιδομένης μετά γνώμην Έχιτροχής τής Ελληνι
κής Τραχέζης Βιομηχανικής ’Αναχτύξεως (ΕΤΒΑ) άχοτε- 
λουμενης έχ τοΰ Διοικητοΰ και τών ' Υποδιοικητών αυτής καί 
δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

^ Εις χεριχτωσεις καθ’ ας έντός τών Περιοχών αυτών έμ- 
χιτχει τμήμα χεριλαμβανόμενον έντός έγκεχριμένου σχεδίου

Ή χαράγραφος 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νόμου" 4468/1965 
«χερί Β'ομηχαν’. ών Περιοχών» αντικαθίστασαι ώς ακολού
θως :

«1. Ή αναγκαστική άχαλλοτρίωσις ακινήτων (αστικών, 
άγροτικ.ών κ.λ.χ.) ή ή εις βάρος αυτών σύστασις έμχραγμάτων 
δικαιωμάτων, διά τήν εξυπηρέτησή τοΰ κ,ατά τήν χρσηγουμέ- 
νην χαράγραφον σχοχοΰ κηρύσσεται δι’ άχοφάσεως τοΰ Υ
πουργόν Οικονομικών καί Βιομηχανίας καί Ένεργείας. Διά 
τήν κήρυ ξιν τής άναγκ.αστικ.ής άχαλλοτρ ιώσεως άρκεΐ άχλοΰν 
διάγραμμα όριζοντιογραφίας. έγχριθέν ΰχό τών Τεχνικών. Ύ- 
χησεσιών τής Διευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών τής 'Ελ
ληνικής Τραχέζης Βιομηχανικής ’Αναχτύξεως, είκονίζον 
τήν άχαλλοτρ ιωτέχν έκ.τασιν ώς κ.αί συνοπτικός χίνχξ εικα- 
ζσμένων ιδιοκτητών, μετά μνείας έν τή χράξει κηρύξεως τής 
άχαλλοτρ ιώσεως χερί τής. μή τηρήσεως τών λοιχών χροϋχΌ- 
θέσεων. Ή περαιτέρω διαδικασία χρος προσδιορισμόν τής άχο- 
ζηαιώσεως χωρεί ώς κ.αί έχί τών λοιχών άχαλλοτριώσεων.

Ό νομεός ή κάτοχος /κτημάτων τών όχοίων χροχκρασν.ευά- 
ζεται ή κατά τά άνω άχαλλοτρίωσις νχοχρεοΰται νά έχιτρέ- 
χη τήν έχί τούτων έκτέλεσιν τών άχαραιτήτων τεχ-νικ.ών ερ
γασιών χρός κχταμέτρησιν καί σύνταξιν τών διαγραμμάτων 
καί Σχεδίων διά τόν χροσδιορισμόν τής άχαλλοτσιωτέας έκτά
σεως καί τήν δημιουργίαν τής Βιομηχαν ικής Περιοχής. 'Π 
βαρυνόυενος διά τής δαχάνης τής άχαλλοτριώσεως ύχοχρεοΰ- 
ται εις άχοκατάστασιν χάσης τυχόν βλάβης ή φθοράς χροερ- 
χομένης έκ τής έκ.τεύνέσεως τών άνωτέρω τεχνικών έργα- 
σιών». . .. . ·

Άρθρον 3. · ·
1. Διά Κανονισμού θεσχιζοαένσυ διά Π. Δ/σος έκδιδομένου 

χσοχασει τών 'Τχουργών Συντονισμού καεί Βιομηχανίας κ.αί 
Ένεογνείας καί Δηχοσίων Έσ-^ων μετά Γνώμην Έχιτοοχής 
τής ΕΤ.Β..Α. άχοτε) .θυμένης έκ τοΰ Διοικ.ητοΰ καί τών Ύχο- 
διοικητικών χυτής όρίζονταις α) τά τής χ^αθέσεως, έκχονή 
σεως, έγκ.ρίσεως καί χαραλαβής τών χάσης φύσεως μελετών 
τών Βισμηχανικών Περιοχών, β) τά τής Δηαοχρατησεως 
καί έκ.τελέσεως τών ύχ’ αυτής άναλχμβανομένων έργων τώ^ 
Βιομηχανικών Περιοχών (τρόχος κατασκευής, σύστηχα Δη 
μοχρατησεως. τεύχη Δηχοχρατήσεως, τρόχος συντάξεως κα 
δηρχοσιεύσεως διακηρύξεων, έχιτροχα: διεξαγωγής διαγωνι· 
σμών, δικαίωμα συμμετοχής εις τάς δημοχρασίας,’διεξαγωγι 
δημοχρασιών, ένστάσεις κατά τοΰ κύρους τών δημοχρ'ασιών 
εγκρισις. άκύρωσις ή έχανάληύις δημοχρασιών κ.λ.χ. ώς κ,α 
τά τής άναθέσεως καί έκτεΰ.έσεως έργων εις άναδχ/ους. συμ
βάσεις κατασκευής έργων, εγγυήσεις καλής έκτελέσεως, έχί


