
Έττί τ:ΰ Σχεδί«»Ήάμου~«ττερί εφαρμογής τής τοαραγρ. 1 τοΰ 
ίρ-ΰρου ο τού Α.Ν. 1838/'51 έττί τής ΰδρεΰσεως τής ττερεο- 
χής Θεσσαλονίκης».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Ή ΰδρευσις τής ττεριοχής Θεσσαλονίκης τταρουσιάζε: vjv, τα 

αυτά ττροβλήματα, τά όττοΐα εις το ττα:ελ·ΰόν ένεφανισ-μησαν 
κατά τήν 'εττέχτασιν τής ττεριοχής Π ρωτευοΰσης καί τα ^οττοία 
αντ ιμε τωττ!σ-3ήταν διά τής τταραγράφου 1 τού ap-Jpoj 5 τού 
Λ.Ν. 1838/1951 «στερί έχτελέσεως τών έργων Τδρευσεως 
των Ά·5ηνών—Πειραιώς—Περιχώρων».

'Τττο τής διατάξεως ταΰτης ττροδλέττεται ή άνά-3εσις τής 
έχττονήσεως τών μελετών χαί τής έχτελέσεως τών έργων ανευ 
δεσμεΰσεως εξ ετέρων κειμένων διατάξεων (ττ.χ. ττερε ανα·3ε- 
τεως μελετών ττρογράμματος έττενΐΰσεων, Ν.Λ. 103/73 χλττ.Ι.

Ταύτα ττροΐλέττει το τσάρον σχεδιον Νόμον, τον όττοιου την 
έτσιψήφισιν έχομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν τταρ νμων.

Έν Ά-3ήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1975

Οί Ύττουργοί

Συντονισμού χαί Προγραμματισμοΰ------------ Δημοσίων- Έργων
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Συναφείς ττρος το Σχέδιον Νόμον «τσέρι έφ-αρμσγής τής τσαρζ- 
γράφου Τ τοΰ άρ-3ρου 5 τοΰ Α.Ν. 1838/51 χαί έττί τής 
ΰδρεΰσεως τής χεριοχής Θεσσαλονίκης».

Α.Ν. 1838/51 (ΦΕΙν 170/9.6.51 τ. Α')

«Περί έχτελέσεως τών έργων Ύδρεΰσεως 
τών ΆΔηνών—Πειραιώς—Π εριχώρων».

Άρ-3ρον 5.

I. Έττιτρέττεται ή σύναψις συμβάσεων έχτελέσεως μελετών 
χαί έργων μετά ττροσώττων ή Εταιρειών ή Οίκων ή τοιοΰτων 
χσηματοδοτουσών τά έργα κζτόττιν ττροχείρον δημοττρασίας ή 
χατ’ έττέχτατιν, ΰφισταμένης χαί έν δημοττρασία άνακηρυχ-$εί- 
της. καταλλήλου εργολαβίας τοΰ 'Τττουργείου Δημοσίων 'Ερ
γων. ή τοιαΰτης μεταξύ 'εκλεγόμενων Γραφείων, 'Εταιρειών 
ή Οίκων έχ τών καταλληλοτέρων τοιοΰτων, τοΰ άρι·3μού αυ
τών κυμσινομένου μεταξύ 4—10 άναλόγως τής καταλληλό- 
τητος χυτών, ή χαί τέλος άνευ δημοττρασίας.

Περί εφαρμογής τής -αραγρ. 1 τον ap-Spov 5 τοΰ Α.Ν. 1838/ 
1951 χαί έττί τής ύδρεΰσεως τής ττεριοχής θεσσαλσ/κης.

Άρ-Spov 1.

Αί διατάξεις τής τταραγράφου 1 τοΰ ap-Spov 5 τοΰ Α.Ν. 
1838/1951 «ττερί έχτελέσεως τών έργων Ύδρεΰσεως Αθη
νών— Πειραιώς—Περιχώρων» εφαρμόζονται χαί έττί τής 
ΰδρεύσεως τής ττεριοχής Θεσσαλονίκης.

'Ap-Spov 2.

Η ισχύς τοΰ τταρόντος έρχεται άττο τής δημοσιεϋσεώς τον 
διά τής ‘Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως. ,,

Έν Ά-3ήναις τή 30 Σετττεμβρίου 1975 
Οι 'Τττουργοί

Συντονισμού καί Προγραμματισμού Δημοσίων Έρ-'ων
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άρι3. 132/9/1975

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ·3ρου 75 ττχράγμ^ 
1 τού—Συντάγματος) τίττί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων «ττερί 'εφαρμογής τής τταραγράφου 
1 τοΰ άρ-3ρου 5 τοΰ Α.Ν. 1838/51 καί έττί τής ΰδρεΰσεως 
τής ττεριοχής Θεσσαλονίκης». | . *

Διά τής τταραγράφου 1 τοΰ άρ·3ρου 5 τοΰ Α.Ν. 1838/51 
«ττερί έ τελέσεως τών έργων ΰδρεΰσεως τών Ά·3ηνών—Πει
ραιώς— Π εριχώρων» ώρίσ·5ή ότι έττιτρέττεται ή σΰναψις χυμ
ό ασεων εχτελεσεως μελετών χαί έργων μετά ττροσώττων ή Ε
ταιρειών ή Οιχων ή τοιοΰτων χρηματοδοτουσών τά έργα χατό- 
ττιν ττροχείρου δημοττρασίας ή χ.ατ’ 'έττέχτασιν, ΰφιστχμένης χαί 
έν δημοττρασία άνακηρυχ·3ε?σης, καταλλήλου εργολαβίας τοΰ 
Ύττουργείου Δημοσίων Έργων, ή τοιαΰτης μεταξύ έκλεγομέ- 
νων γραφείων, Εταιρειών ή Οιχων έχ τών καταλληλοτέρων- 
τοιοΰτων, τοΰ άρι-3μοΰ αυτών χυμαινομένον μεταξύ 4—10 άνα
λόγως τής χαταλληλότητος αΰτών, ή χαί άνευ δημοττρασίας.

Ήδη, διά τοΰ άρ-3ρου 1 τοΰ ώς άνωτέρω Νομοσχεδίου, δΓ 
ου ορίζεται ότι αί ώς άνω διατάξεις εφαρμόζονται χαί έττί 
έχτελέσεως έργων ύδρεΰσεως τής ττεριοχής Θεσσαλονίκης, εν
δέχεται νά έττέλ-υη άχα·3όριστός αυξησις τοΰ κόστους τών έν 
λόγο» έργων χαί ώς έχ τούτου ίσόττοσος έττιβάρυνσις τού Ειδι
κού Ταμείου Τδρεΰσεως Θεσσαλονίκης ή τού έχ,τελοΰντος τά 
έργα έτέρου φορέως, δο-3έντος ότι εις τά άνευ διαγωνισμού 
έχτελοΰμενοι έργα, το έττιτυγχχ'όμενον ττοσοστον έχτττώσεως εί
ναι. συνή-ύως, μιχρότερον έχείνου όττερ έττ(τυγχάνεται εις τά 
χατόττιν διαγωνισμού έχ τελούμε να έργα.

Έν Ά·3ήνα:ς τή 27 Σετττεμβρίου 1975
Ό Γενικές Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


