
ΕΙΣΙΙΓΉΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ-: τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τοϋ τρόπου συνεχίσεως η εκχω- 

οήσεως ή διαλύσεως συμβάσεων μελετών ή έκτελέσεως 
ϊογων τοϋ Κράτους. των Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοι- 
■/.ήτεως /.λ", -/.ατά τό άρθρον 57 το-j Συντάγματος».

Προ; 7ί;>· 3ονλψ· τών 'Ελλήνων

!Γπό τοϋ άρθρου 57 παρά;:. 4 τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος 
ποοβλέπεται ότι οι βουλευταί δέν ϊΰναντα: νά αναλαμβάνουν 
προμήθειας, μελετάς ή τήν έκτέλεσιν εργων_τοϋ Κράτους, 
τών ό?'·χ;’.σμών τοπικής αύτοδιοικήτεως, η άλλων νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, ή δημοσίων ή δημοτικών έπιχει- 
;ήτεων, ή παράβασις δε τών διατάξεων τούτων συνεπάγεται 
εκπτωσιν άπό τοϋ βουλευτικού αξιώματος καί ακυρότητα τών 
πράξεων. ·

Έν συνεχεία id) τής παραγράφου 5 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
ορίζεται ότι ειδικός νόμος όριζε; τον τρόπον συνεχίσεως 
ή έκχωρήσεως η διαλύσεως συμβάσεων εκτελετεως τών έρ
γων και μελετών —ερι ών ή παράγραφος 4, ανειλημμένων ΰπό 
τοϋ βουλευτοϋ ττρο τής εκλογής αύτοϋ.

Βάσει τής ανωτέρω προίλέψεως τοϋ Συντάγματος καί ττρός 
ρύθμισιν τού προκύπτοντος θέματος -υνετάγη σχέδιον Κόμου 
τό όττοΤον διεβιβάτθη εις τήν Είίικήν Κεντρικήν Νομοπαρα
σκευαστικήν Επιτροπήν (άρθ. 7 rap. 1 Ν. 255/L9/6 πρός
επεξεργασίαν. _____ __ _ . - ‘ ·. ~ -

Ή επιτροπή αυτή ττροέβη εις τήν έπεξεργασίαν τοϋ σχε
δίου τούτου τό όποιον καί άνεδιετνπωσεν εις τό παρόν σχέδιον 
Νόμου επί τών επί μέρους διατάξεων τοϋ όποιου εκτίθενται 
τά ακόλουθα: *

Εις τό άρθρον 1 καθορίζεται τά τής έκχωρήσεως συμβά
σεων. ή διαδικασία πραγματοποιήσεως ταύτης ώς καί τά έπερ
χόμενα αποτελέσματα.
, Εις τό άρθρον 2 προβλέπεται ή διάλυσις τής συμβάσεως 
εις περίπτωσιν μή έπ:τεύξεως τής έκχωρήσεως, ώς καί at 
μετά ταύτην υποχρεώσεις συμίαλλομένων μερών. -

Εις τό άρθρον 3 προβλέπεται ότι τυχόν άκύρωσις εκλογής 
τοϋ βουλευτρϋ δεν ανατρέπει τήν έπελθοϋσχ; έκχώρησιν ή διά- 
λυσιν. ' —■ · .’

Εις τό άρθρον 4 προβλέπεται ή ανάλογος εφαρμογή τών 
διατάξεων τοϋ προηγουμένου άρθρου καί όταν άνάοοχος είναι 
εμπορική εταιρεία ή έπιχείρησις εις τήν όποιαν έργα διευ- 
θυντοϋ κλπ. έκτελεί εκλεγείς βουλευτής.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 5 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως 
ϊιά Π. Δ/των καθορίζονται αί λεπτομέρειαι εφαρμογής τοϋ 
,νομοθετήματος.

Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει τό παρόν σχέδιον όπερ εχο- 
μεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν υμών προς ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 27 Ιουλίου 1976
Ό Υπουργός Δημοσίων Έργων 

ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τοϋ τρόπου συνεχίσεως ή έκχωρήσεως ή διαλύσεως 

συμβάσεων με/άτών ή έκτελέσεως έργων τοϋ Κράτους, 
τών ’Οργανισμό/; Τοπικής Αϋτοδιοικήτεως κλπ. κατά τό 
ep-Spov 57 τοϋ Συντάγματος.

Άρθρον 1.'*
1. Επιτρέπεται κατά τούς όρους τοϋ παρόντος άρθρ ου 

ή μεταβίβασις προς τρίτον τοϋ συνόλου τών δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων εκ, συμβάσεων μελετών ή έκτελέσεως έρ
γο/; τοϋ Κράτους, τών οργανισμών, τοπικής οώτοδιοικήσεως 
ή άλλων- νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή'δημοσίων ή 
δημοτικών επιχειρήσεων (εκχώρησι-ς συμβάσεως) εάν ό -άνα- 
λαίών τήν έκπό;ησιν τής μελέτης ή τήν έκτέλεσιν τοϋ 
ϊ?7θτυ άνακηρυχθή βουλευτής. -
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2. Τήν κατά τήν παρ άγρ αφον-Ι μεταβίβασιν δύνσίται νά 

ζητήση ό βουλευτής εντός είκοσι ν* (20) _ ήμερων από τής άνα- 
κηρύξεώς του ‘δι’ έγγράφκ» δηλώσεως πρός τόν άντισ-μβαλ- 
λόμενόν του. Εις τήν δήλωσιν πρέπει νά καθορίζεται, ό προς 
όν ζητείται νά γίνη ή μεταβίβασες καί νά προσαρτάται 
έγγραφος δήλωσις αύτοϋ ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτος τή·; 
τοιαύτην μεταβίβασιν.

3. Εντός είκοσιν (20) ήμερων άπό τής κατά τήν παρά
γραφον 2 δηλώσεως δικαιούται ό αντισυμβαλλόμενος μετά 
γνώμην τοΰ οικείου Τεχνικού Συμβουλίου ή τοϋ κατά περι- 
πτωσιν αντιστοίχου οργάνου ν’ άποδεχθή ή ν’ άποκρούση τήν 
μεταβίβασιν, γνωστοποιών τήν άπάντησίν του πρός τόν βου
λευτήν καί τόν πρός ον ζητείται νά γίνη ή μεταβίβασις. 
Άπό τής τελευταίας γνωστοποίησε ως τής περί αποδοχής 
άπχντήσεως θ-εωρείται συντείλεσθίείσα ή κατά τήν παρά
γραφον 1 μεταβίβασις τοΰ συνόλου τών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων.

4. Ό βουλευτής παραμένει ΰπεύθυνος εις όλόνληρον μετά 
τοϋ άναλαίβόντος τό σύνολον τών έκ τής συμβάσεως δικαιω
μάτων καί υποχρεώσεων έναντι τοϋ αντισυμβαλλομένου- και 
τών τρίτων. Αί έγγυήσεις, τά ενέχυρα, αί ΰποθήκαι καί 
τά παρεπόμενά δικαιώματα εξακολουθούν υφιστάμενα καί 
μετά τήν κατά τήν παράγραφον 1 μεταβίβασιν.

5. Ή κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος μεταβίβασις 
απαλλάσσεται άπό τρϋ_τέλους χαρτοσήμου ώς καί -από.παντός 
έν γένει τέλους φόρου, εισφοράς, δικαιώματος ή' κρατήσεως 
υπέρ τοϋ Δημοσίου ή οίουδήποτε τρίτου.

Άρθρον 2.
1. Έάν ό βουλευτής δηλώση έγγράφως ότι δεν έπιθυμεί 

τήν κατά τό άρθρον I μεταβίβασιν ή ό αντισυμβαλλόμενός 
του άποκρούση τήν προταθείσαν μεταβίβασιν ή παρελθη άπρα
κτος έκα τέρα τών εις τόν άρθρ ον 1 προθεσμιών, ή σύμβασις 
διαλύεται αυτοδικαίως διά τάς μή έκτελεσθείσας εργασίας.

2. Ό βουλευτής μετά τήν δίάλυσιν τής συμβάσεως, ΰπο- 
χρεουται νά λάβη τά προσήκοντα μέτρα πρός αποφυγήν δυσμε
νών συνεπειών έκ τής διακοπής τών έργων. · . · ,

3. Εις περίπτωσιν διαλύσεως τής συμβάσεως καταβάλλεται 
εις τον βουλευτήν αντάλλαγμα διά τάς έκτελεσθείσας έργα- 
σίας καί ή άξια τών δοκίμων υλικών τά δποιία εΐσήχθησαν 
εις τό έργοτάξιον καί δεν ένεσωματώθησαν εις τό έργον. Ή 
άξια τών Ολικών αυτών καταβάλλεται έφ’ όσον είχε δοθή 
εντολή εισαγωγής των εις τό έργοτάξιον ή έάν έπεβάλλετο 
ή προμήθειά των διά τήν έκτέλεσιν τών εργασιών αί όποια·, 
άνεγράφοντο εις τό πρόγραμμα ή εις τους πίνακας τούς χορη- 
γηθέντας εις τον βουλευτήν ή έάν ειδικοί συνθήκαι έπέβα- 
λον τήν εισαγωγήν των οίκοθεν ύπ’ αύτοϋ. Διά τάς μή έκτε
λεσθείσας εργασίας ούδεμία καταβάλλεται άποζημίωσιςί

Άρθρον 3.
Έάν «άκυρωθή ή έκϋ.ογη τοϋ βουλευτοΰ ή έπελθοϋσα διά- 

λυσις τής συμβάσεως ή ή μεταβίβασις τοϋ συνόλου τών έξ 
αυτής δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων δεν άνατρέπεται.

.. Άρθρον 4. .I *
Αί διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων εφαρμόζονται άνα- 

λόγως καί όταν ή μελέτη ή ή έκτέλεσις τοϋ έρ*'ου έχη ά;α- 
ληφθή ϋπό εμπορικής εταιρείας ή έπιχειρήσεως, εις τήν
οποία;' έργα διευθυντοϋ ή διοικητικού ή νομικού συμβούλου
έκτελεί πρόσωπον τό οποίον μετά τήν συνομολόγησιν τής συμ
βάσεως άνεκηρύχθη βουλευτής ή εις τήν όποια; μετέχει ώς 
δμόρρυθμος ή έτερρόρυθμος έταίρος.

, _ Άρθρο·; 5.
Διά προεδρικών διαταγμάτων προτάσει τοϋ Υπουργού Δη

μοσίων Έργων δό;α;ται νά καθορίζονται αί λεπτομέρειαι 
τής έφαρμογής τοϋ παρόντος Νόμου.

Έν Άθήναις τή 27 ’Ιουλίου 1976 ~
Ό Τπουργός Δημοσίων Έργων 

ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ


