
Έ-·- τού Νόμου «τερί τροτοτοιήσεως τών τερί^ ar·3*
ών ό ημοσ ·tJV ί?τωΛθεωρησεως τη; 

διατάσεων».
συμβατικής χσ 12;

Πρός τήν Βονλήν ιών Ελλήνων
ΔΙέ αφορμήν τχς ανατιμήσεις τών έτών 1963—1965, ετχν- 

εισήχθη τχ?' ήμίν διά τού Ν. 4489/1965 ό θεσμός "ήί- άνχ-
θεωρησεως τής συμβατικής άσιχς τών δημοσίων έργων, άντ:- 
αετωτιζομένων ούτω, κατά γεν*.·/./, τρέτον, τών τ?οόληματων 
τά ότοϊχ δημιουργούν διά την ομαλήν καί άτρόσκοττον εκτε- 
λεσιν τών δημοσίων έργων χί διακυμάνσεις τιμών τών συντε
λεστών τού κόστους τών έργων τούτων.

Ό νόμος ούτος. έ τ ροτοτο ι ήθη ύτό τής δικτατορίας δια
το-y Α.Ν. 442/1968, ή έχ τής εφαρμογής δέ τών διατάξεων 
-οντον τείρχ, άτέδεισεν ότι χϊ γενόμενχι τροτοτοιήσεις ήμτο- 
•ισχν την άτ ο τ ελεσματ:-/.ήν λειτουργίαν τον θεσμού εις ·τερ:- 
■στώσεις σημαντικών χνατικήσεων, ώς χί τοιχυτχ: τών ετών
1973—1974.

Π ρός άτοκχτάστχσιν τών αραγμάτων διά τον 'νχ' όψ'-ν 
σχεδίου Νόμον έτ αν 2 φέρεται κατά ρ,άσιν τό καθεστώς τον 
Ν. U89/ 1965. ώς ε ιχε τρό τών τροτοτίιήσεων τούτον οιχ 
τού Α.Ν. 442/1968. προσαρμόζονται δέ χί σχετικά! διατά
σεις ττρός τά δεδομένα τής εκ τής εφαρμογής του πείρας, εν 
έψει τάντοτε τής ανάγκης ότως το έφαρμοζόμενον «νστημα 
τακτικής άναθεωρήσεως τής συμβατικής αξίας έκτελέσεως 
-τών ώς άνω έργων θ'.χτφχλίζητήν--ΐν-τώ μ έλλοντι άτρ ο σκο
πέ ον χχί εμπρόθεσμον έκτέλετιν τών έσυτηρετούντων τό δημό
σιόν συμφέρον έργων, έν ττεριχτώτει αόσομειώσεως τής έν λόγω 
αξίας συνετόία διακυμάνσεως τών τιμών τών υλικών, ημερο
μισθίων χχί μηχανημάτων χχί έν τχΰτώ άντατοκρινεται εις 
την σύγχρονον ττερί δικαίου συνείδησιν, ντχγορεύουσαν την οι α- 
τήρητιν τής οικονομικής ισορροπία τών εκατέρωθεν παροχών
επτ μακροχρονίων συμβάσεων.

Εις τόν τν.ο-όν τούτον έν γενικαΐς γρχμμχίς απόβλεπε: το 
ττερί ον -πρόκειται σχέδιον Νόμον επί τών καθ’ εχαττχ δια
τάσεων. τον όποιον εκτίθενται τχ ακόλουθα:

Άρθρον 1 -ταράγρ. 1.
’Ενταύθα αντικαθίσταται ή τεριλαμβάνονσχ τάς ττερί χνχ- 

θεωρήσεως τών τιμών διατάσεις αχράγρ. 1 τον αρθρον 1 τίν 
Ν. 4489/1965, ήτις χχί είχεν χ'/τιχχττχττχύή ϊ:χ τον χ:- 
θρον 1 τού Α.Ν. 442/1968.

Λ·.χ τής χντιχατχττχτεως τούτης έτοιφέρονται χί άχόλον- 
•So·. μετχόολχί εις τό :;χ τον έν λόγω Α.Ν. 442/1968 είΐ2- 
χθέν όίχχιον:

1. Έτταναφέρετχ: ή χχτχ τρίμηνον χ·/χθεώρητ·.ς. ώς είχε 
κατά τόν Ν. 4489/1965 χ^τί τού έςχμήνον τό ότοίον είχε 
χχ-ύιερώτει ό Α.Ν. 442/1968.

2. Κχτχργείτχι ή ντό τον Α.Ν. 442/1968 είτχχθ-εϊτχ οτε- 
Ρ'.χοτή ατό τής άνχθεωρή τέως τού τρώτον μ έρεες χύτής. αν ερ
χομόν ον εις 5% έ—ί τής χνμίχτιχής χςίας, χχτχργείτχι ϊέ 
ομοίως χαί τό εις τό χντό ττοτοττόν όρεζόμενο·. όρ:ο> ?·.2χνμχν- 
οεως τού ετιττείον τών τιμών ττόρχν τον ότοίον χ.χγνωρίζετχ: 
τό όιχχίωμχ τού έργο>λήτετον χαί ή αντίστοιχος ντοχρεωτις τού 
έργοοότον τρός ά’/χθεώρητιν. Οντως έν τροχειμένω ο εν έτχ/έρ- 
χόμε-Sx χτολντως εις τό χαθεττώς τού Ν. 4489/1965· χχτχ 
τό ότοίον, έά-/ έτεήρχοντο μεταόολχί τ-μών τέραν τού όρίον 
τού 55c. χατείχλλετο τό οννολον τής έτελθοντης όεχφορχς. 
ενώ έχ> ή μετχίολή ντελείτετο τού 5% ονϊέν μέρος ταντης 
χ^εγ'/ωρίζετο, άλλα γίνεται ριζιχωτέρχ ^ελτίωτις τον ·5ε- 
τμού. c7jtto ή Χ2Χ-νεώρητ:ς νχ τερ:λαμόχ-η τάτχ/ μεταίολήν 
τής οχτάνης έττω χχί μιχρχν. Με τήν τροτοτοίητιν τχύτην,
αντχτοχρίνομένην άτφαλώς εις τό τεεί ίιχχίον αίτθημχ. έλ- 
τιζετχι 5τι, οί έργολήττχι, χχτχ τχς ϊημοτρχτίας, χτχλλατ-

■μενον J~rj το- εργο/.ηττον τρος εγχατχττχχιν το εργον
μηχανικού έΞοτλετμού. Ή ο.χτχςις έςεύετε- εις χίνοννον μχ- 
τχ'.ώτεως χ-ατροτης τών εταμόχτεων τά-τχ τά^ έργα τχ 
£j οημχντιχον τοιούτον εςοτλ'.ομον ειοτι χατεϊειχθη χχτχ 
τχ τελεντχία έτη ότ: χαί ή τχγχότμιος ριΟμηχανιχή αγορά έχε| 
ο:χχνμχ·τε:ς τημχντιχχς τχς ότοίχς ούτε ντοττεύετο χχν ό 
•-ταονέτης τού εϊτχγάγοντος τήν έξαιρετιν Α.Ν. 442/1968.

4. Καθορίζεται ρητώς ότ: ώ; τ:μχ: τού όλον τρίμηνον θχ
IC2VWVT 21 ί/“ θψΐν 21 , ,7ν . 2. 27, (Τ(,

15ης τού1 ίεντέρον μηνός έχχττον τρίμηνον (χαί χχτχ τούς 
γεν.χονς έρμηνεντ:χονς χα-^ας τού Αττικού Κώ::χος τής 
τρώτης μετχ τχύτην έργχτίμον έάν ή 15η είναι αργία). Διά 
τής ρητής τχύτης ρνθμίτεως αίρονται χί χχτχ τό τχρελθόν, 
έκ τής φρχτεως «αρχή τού έςχμήνθΛ> έγερθεόται χμφιδο- 
λίχι ώς τρός τόν χρόνον, ό ότ.ίος εοει να λαμϊχ/ηται vz‘ όψ:ν 
ϊιά τήν ;:χτίττωτ'.ν τών τρεχοντών τιμών, ταύτοχοόνως ίέ 
αζοφεύγοντχι χί τολύτλοχοι ϊιχίιχχτίχι χαί ή χχθνατέρητις 
τήν έτοίχν τχνετήγετο τό τχλχ’.όν χαθεττώς χχτχ τό ότοίον 
έόει νχ τελειώτη ή αναθεωρητική τερίοοος (έχχμηνος ή τρί
μηνος) ό:χ νχ ό’.χτιττωθούν χ! χχτχ τήν έναρήιν τής έτο- 
μένης το’.αύτη; τ:μχί, χίτινες ότειιήρχοντο εις τόν μέσον όρον 
τών τιμών τής τροηγονμένης ά;χθεωρητ:χής τεριόοον.

Λ:ά τής ταρ. 2 τού χντού χρθρον 1 αντικαθίσταται τροτο- 
τοιοοαένη ή τχρ. 3 τον χρθρον 1 τον Ν. 4489/1965 - ως 
χύτη είχε ινμτληρωθή ο:α τού Α.Ν. 442/1968. Ί’τό τής 
τχλί'.άς ϊ·χτχςεως όιχχίωμχ ίιχλντεως τής ταμόχτεως· τχ>ρ- 
είχετο μόνον εις τόν έργοοότην, έάν ή μέτη αόςητις τής συμ
βατικής. αςίχς λόγφ ά. αθεώρητε ως ντερόή τό 20%, εις ϊέ 
τόν έργολήττην μόνον -εις τερίττωτιν μετχοολής τον' τρέτοο 
τής χναθεωρήιεως τού ϊτχνοντος κατά τόν χρόνον τής 2ημο- 
τρατήτεως καί έφ' όαον 2ιά τής μεταβολής έτέρχετχι μείωτις 
τού καταβλητέου λόγφ άναθεωρήτεως τοτού,

Διά τής τροτοτοιήαεως ϊιχτηρούντχ·. τά ά-^ωτέρω, τροστί- 
>1

χτηρονντχι τα α/ωτ
θετχι ϊέ η οννχτοτης ο'ιχ/.ντεως, αΐτήτει τού έργοιλήττου. εχν
ή τροανχφερθεΐτχ αύςητις τής τνμβχτιχής άςίας ύτερβή τό 
53%. Οντως εις τή> τερίττωτιν τχύτην αναγνωρίζεται χχί εις 
τόν έργολήττην τό όικαίωμα νά ζητήτη τήν όιάλυτιν τής έργο- 
•λαβίας. ένχτόκειτχι όμως εις τόνι έργοοφτην τό δικαίωμα 
έγχρίτεως ή μή τής όιαλύτεως, μετ’ έχτίμητιν τών ίιχμορ- 
φωθειτών συνθηκών έχτελέτεως έχχττης εργολαβίας. Τονίζε
ται ίϊιαιτέρως οτι εις τάς τεριττώτεις τών χατά τά ανωτέρω 
διαλύσεων ϊέν χχτχβάλλεται ίΐαφνγόν χέρόος 2ιά τό μή έχτε- 
λεσθέν τμήαχ τής συμίάσεως. . β__

■λλ-*.
Διά τον άρθρου τούτον τροίλέτετχ: ότως τά νυν έκϊιίέ

μενα (άρθρ. 1 τχρ. 4 Ν. 44S9/19G5 ώς ισχύει) ύτό των 
Ύτονργών Συντονισμού χαί Δημοσίων 'Εύργων διατάγματα 
καθορισμού τύτων χχί συντελεστών, ώς χαί λοιτών στοιχείων 
τής ά'/αθεωρήτεως έκϊίϊονται έφεσής ντο μόνον τού 'Ττονργού 
Δημοσίων ’Εργων τρός τόν σκοτόν άτλονστεύσεως τής σχετι
κής όιαοικασίας.

ί'Αρθ-ρν/ 3.
Διά τούτον ρύθμιζετχε τό έςής τρέόλη;χα:

Ένεκα τών'χχτχ τά ανωτέρω άτελειών τον ,όσχύοντος συ
στήματος άναθεωρήσεως. λόγο τών κατά τά έτη 1973 καί 
1974 ΐϊία άνχτιμήοεοιν, έοημιονργήθη αληθής σάλος εις τήν 
έκτέλετιν τών ϊημοσίων έργων, τλοίστοι όέ όσοι, έχ τών μι
κρών ίοία εργοληττών, ϊέν ήτο δυνατόν νά άντχτοκριθονν τρός 
τάς έκ τών συμβάσεων ντοχρεώσεις των διότι τό κόστος το 
ότοίον εκαλούντο νά καταβάλλουν ήτοι τολό μεγαλύτερον τού 
εργολαβικού ανταλλάγματος τό ότοίον θά έλάμβι;ον, λχμβα- 
νομένον ίδια ντ οψιν ότι χαί ή μερική χατά τάς ίσχνούσας 
διατάσεις άνατροσαρμογή τούτον λόγφ ά-^αθεωρτφσεως θά χα- 
θυστέρει έτί τολόν χρόνον, λόγω τής υφ'.στχμένης έν τροχει- 
μένω διαδικασίας τού ταλαιού νόμου. Συνέτειχ τούτον ότήρ- 
ξαν έκτώσεις έργοληττών χηρνχθείσαι ήδη ή έχχρεμούσ-αι 
είσέτι ένεκα χχθυστερήσεως τών έργων χλτ.

Ή χατάστασις σύτη έχρίθη ένδεδε:γμέ'Λ·υ νά άντνμετωτι- 
σθή ριζικώς διά τροσωρινής ισχύος διατάςεως καί ούτως ντό

αχθείσα έξαί·
ρεσις άτό τής άναθεωρήσεως τον έχ τον εξωτερικόν είσαγο-
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to5 ap-Spov 2 τον Σίχείίου-αναγνωρίζεται-εις τον άρμόίιον 
Ύκουργήν ή ϊανατότης νάΜιαλνσγ,. χατά' “io μη έκτελε- 
faStv μέρος, συμβάσεις ίυναφ-ϊείτας μέχρι 31.12.1973 η ν* 
$εωρή'η ώς ϊιαλύσεις εργολαβιών έκκτώσεις εργολάβων έκι- 
βλη&ίσα; άκό 1.1.1973 καί μέχρι τής ένάρίεως ισχύος τοΰ 
νομοσχ·εϊί·ου, έάν κατά τον χρί-σιμον έκάστοτε χρόνον, ένεκα τών 
Ιαύίήσεων τών τιμών, ή καροχή τού άνβϊόχου, σκοκονμένης 
καί τής άντικαροχής ώς οιαμορφοΰται :·.ά της άνα-5εωρήτεως, 
•κατέστη ύκερμέτρως έκαχ·5ν,ς.

Αι’ άμφοτέρας τάς κερικτώσεις τάσσεται ανατρεκτική ττρο- 
&εσμ.ί» ίύο μηνών άκό τή; οημοσιεύσεως τοΰ καρόντος tvs 
αίτησή ΰκό τον έ·ργθ/.ήκτ»υ ή οιάλυσις. Εις τις κερικτώσεις 
τον κ-αρόντος ap'Spov καταβάλλεται εις τον άνάοοχον μόνον η 
κατά την σύμβασιν άίία τών έχτελεσ-ΰεισών εργατιών μετά 
της έκί τούτης άνα-9εωρήσεως, άκοκλειομένης βεβαίως τής 
άναγνωρίσεως άκοζημιώσεως ίιά τό μή έκτελεσ-υένμέρος.

‘Ά:9μσν "4.
Τό άρ-Spov τούτο κεριλαμίάνει τάς άναγκαίας μεταβατιχας 

ρυθμίσεις. Έχ τούτων σημειοΰνται ίοιαιτέρως:
* α) Ότι ό χατά -τρίμηνον νκολογισμός ττ,ς άνα·3εωρήσεως 
(καί ή λή-ν.ς ώς κρίσιμου χρόνον τον μέσου έκάστον τρίμηνον) 
·3ά γίνη άναϊρομιχώς άκό 1.1.74 χαί ότι 9ά χατβλαμβάνη 
•χαί τάς έν ένεργεία σαμίάσεις ϊιά τό άκό 1.1.74 χαι έφερή» 
έχτελονμενον μέρος αυτών.

Ρ) Ότι ή μτ, κερικοκή ατό τής άνα-5εωρήσεως τών τρω
τών κέντε μονάϊων αυτής (3%) χαΐ ό όκολογισμός άνα9εωρή- 
σεως χαί έτι τού ττεριλαμβανομένοο εις τή; σύμβασιν μηχανι
κοί! έίοκλισμοΰ -5ά ισχνση οιά τας νέα.ς συμβάσεις τάς ϊιμο- 
■κρατη3εί'σας ατό τής 15.5.1975 χαί εις τό μέλλον ότ,μοκρα- 
τονμένας. Ή οέ ανωτέρω ημερομηνία (15.5.75) έτελέγη 
2ιότι ·άτό ταύτης έ:ό-5η ϋκόσχεσις εφαρμογής τών νέων ϊια- 
τάί εων, ίνα καύση ή -ταρατηρονμένη μέχρι τότε άτοχη συμ- 
μετοχή» «ργοληττών εις τάς ϊημοκρασίας, ένεκα τον λόγον' 
τον τον.

'Ap-Spov 5.
Τό άρ·5ρσν τούτο τεριλαμβάνει ττ,ν ρήτραν έναρςεως 

ισχύος τον νόμον.

Τους σκοκους τούτους. έκισιώχει τό ταρόν Σχέοιον Νόμον 
τον ότοίον ττ,ν έκιι1>ήφισιν έχομεν την τιμήν νά ζητησωμεν 
ταρ’ υμών.

Έν ’A-Sr/Vαις τή 20 ’Ιουνίου 1975 
Οΐ Ύτονργοϊ

Εκ! τον Σνντονισαού χαί Προ-^εα-ννατ:σαού
Π. παπαληγουρας

Έτί τών Δημοσίων Έ:*'ων 
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συναφείς κρός τό σχέοιον Νόμον «κερί τροκοκοιτ,σεως τών 

•τερί άνα-όεωρήτεως τής συμβατικής άτι ας τών οημοσίων 
έργων όιατάςεων».

1. Ν. 4489/1965 (Φ.Ε.Κ. Α' 243).

α) 'Ap'Spov 1. ταράγρ. 1 ώς άντιχατεστά-ύη ::ά τής καε. 
1. άρ-Spov 1 τον Α.Ν. 442/1968.

'ApSoov

τροτωτων χαι των ετιχειρτ,τεων
Κοινής Ώτελείας (Λη;χοτ:ας Έτιχειρήτεως Ήλεχτριτμού, 
Όργανιαμον Ττ/.ίπχοινώνιών Έλλάίος κλτ.), τής ’ΑγρΟτι- 
χής Τρατέζτ,ς τής Έλλαοος, τον Όργανιομον Λ:μένος Πει-

αντών, τών Όργαν υμών

μοαίον7 Αιχα'ον, ώς χαι λοιτών έργων, ττ/.τ,ν τών ϊίιωτιχών, 
άνανεωρείται ά<ά ήμερο/.ογιαχόν έςάμηχον. έρ·' όνον εξέρχε
ται μέαη ανςη3!ί ή μείωτις αντής χατά ξΟτοττόν μείζ^ν τοό 
5%, καταβάλλεται ϊέ εις τόν έχτελονντα τό έργον ή άφαι- 
ρείται ατό τών ξΐ·τοποιή*εων αΰτον, μόνον ή ώττ&ρ τό ξοσο- 
στόν τοντο ές άνα-5εωρή*εως τοροχνατονοα ανςησις ή με:ω- 
οις τής σνμίατιχής άςίας. Έχ τής ντοχειμένης εις άνα-5εώ- 
ρτ,αιν ανμίατιχής άριας ·έ ία νοείται f( τνχόν τεριλαμίανομένη 
•εις ταντη··1 άτια τον έχ τον έίωτεριχον ξρομηνενομένον ξρός 
έγχατά-τααιν εις τό έργον μηχανικόν έίοτελιτμον. Ή ττρος 
εφαρμογήν τών όιατάίεων τον ταρόντος αέτη αίςητις η 
μείωαις καθορίζεται οι’ όλόκληρον ττ,ν Χώρα-; βιάζει τών 
ύτό τής όιά τον ααρόντος οννιιτωμέντ,ς χαρά τή 1γ( Περι- 
φερεια/.ή Αιενθννοει τον 'ΥτΟνργεί-Ον ΑημΟοίων Έργων Είϊι- 
χί,ς Έπτροπή» Αιατιττώιεως Διαχνμή;τεων Τιμών (Ε.Ε.Α. 
Δ.Δ.Τ.), όιαξίατουμένων, Jia ττ,ν ξεριφέρειαν τής τέως Διοι- 
χήαεως Πρωτενοναης, τιμών τών ήμερομίϊΑίων, ττ,ς μέαηί 
‘έργοοοτιχής επ’ αντών έξΐόαρνναεως, τών υλικών ώς καί τών 
μιαν ωμά των, μηχανημάτων καί αυτοκινήτων, κατά τήν ά?- 
χτ,ν έκάοτον ήμερολογιαχον έίαμήνον. Τα τρα-χτιχά τής ά-.ω- 
τέρω Έτιτροτήί χοινοξοιοΰνται εις τάς Νομαρχίας τοΰ Κρά
τους, εις τό Τεχνικόν Έττιμελητήριον τά,ς Έλλάϊος (Τ.Ε.Ε.) 
•και τάς όριζομένας τρός τοντο ίιά Β. Διατάγματος έργολη- 
‘ττικάς οργανώσεις. Εις τάς αΰτάς έρνολιςατιχάς οργανώσεις 
σνγχωρείται κατά τών ττραχτικών τοντων ενστασις, άσχθυμένη 
εντός ανατρεπτικής ι~ο-5εσμ!ας ένος μη'Λ.ς άτό της τρρός 
ταΰτας κοινοαοιήσεως τών πρακτικών. Έτί ττ,ς ένστάσεως 
ταντης άτοφαίνεται ό ΎξΟνργός Δημοσίων Έργων μετά 
γνώμην τ'-ϋ Τμήματος Διοιχ.ήσεως χαί Διαχειρίσεως τού Συμ
βουλίου 2 γμοτίων Έργων, ίι’ άξοφάσεώς τον 'ϊημθσιευθμένη5 
έν ξεριλτ,νει εις την Εφηνερίοα τής Κνίερνησεως χαί ένεσ- 
γονσης έναντι ξά-;των».

β) "Ac-Spov 1 καρ. 4 ώς άντιχατεστάνη ϊιά τής ξαρ. 3 
άρ-Sp. 1 τοϋί Α.Ν. 442/1968.

Άρ-3ρον 1 .
4. «Οί τναοι άναόεωρήσεως, οί έν αϋτοίς σνντελεσταί, ή 

μέ·3οοος αροσειορισμον, ττ,ς μέσης αϋίτ,σεως η μειώσεως τής 
συμβατικής άίίας κατά ημερολογιακόν έίάμτ,νον χαί κατηγο
ρίαν έργων, ό χρόνος εκκινήσεως τρός νεολογισμόν της άνα- 
•ίοωρησεως, τά αροστι-υέμενα η άφαιροΰμενα άτό τοΰ ξΐστο- 
αοιουμένου αοσοϋ στοιχεία, ή σνν-ΰεσις καί τά της λειτουρ
γίας τά,ς Εΐοιχής Έαιτροσής Διαττιστώσεως Διακυμάνσεων 
Τιμών, αί έργοληκτιχαί οργανώσεις εις ας χοινοηνιοϋντα; τά 
ξραχτικά αυτής, τά τών ενστάσεων κατά τών πρακτικών 
■τούτων, ώς καί κάσα έν γένει λεστομέρε:α τρός έφαρμογην 
τον ααρόντος κ,ανονιζοντα: ::ά Β. Δ/των έκίιοομένων, κροτά- 

_σε: τών Ί κουργών Συντονισμού καί Δημοσίων Έργων μετά 
γνώμην τον Συμβουλίου Δημοσίων "Εργων».

2. A. Ν. 442/1968 (Φ.Ε.Κ. Α' 127).

'Ap-Spov 2.

1. Η Ε.ΕΔ.Δ.Τ. καθορίζει έκίσης ;ιά τον Νομόν Αττι- 
χης, εις ττ,ν άρχτ,ν έκάστου ημερολογιακού έίαμήνον, τάς 
τρεχούσης τιμάς ήμερονισ-υίων χαί υλικών, αίτινες λαμβάνον- 
τα: ΰκ' όψιν ίιά κάσα; έτέρατ;, κατά τη·; κερί έχτελέσεως τών 
σημοσίων έργων κειμένην νομο-ΰεσίαν, χρήσιν κ/.τ,ν τής άνα- 
-ΰεωρήσεως. Τάς τιμάς ταύτας οννατα: ή Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. νά 
κα-ΰοριζη κατά κεριοχάς τελούσας ϋκό γενικάς οιαφόρους συν- 
•υτ,κας.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περ: τροκοκοιέ,σεως τών κερί ά·;α·3εωρήσεως τή,ς σνρνβατιχης 

ααιας τών έημοσίων έργων όιατάρεων.

"Ap-Spov 1.

• 1. Ή καράγραφος 1 τοΰ ap-Spcv 1 τοΰ Ν. 4489/1965 
)"κί?ΐ_. τροκοκοιήσεως καί σνμκληρώσεως τοΰ Ν. 5367/1932 
καί άλλων τινών οιατάίεων», ώς τροκοκοιη-ΰείσα ισχύει, άντι- 
ν.α-ΰίστατα: ώς ακολούθως:


