ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ετι του τχετίου Νόμου i-;;i νομιμοτοιήσεως ένιων ϊα.ταγών
Νομαρχιακών Ταμείων»'.
Προς τήν Βουλήν τών Ελλήνων
Ετί τού άνωτέρω σχεοίου Νόμου. έχομεν τήν τιμήν νά ·9έτωμεν ϋτ οψει το ο Σώματος τα άκόλου-9 α:
Ύτό Νομαρχιακού Ταμείου, έχ ταραλείψεως ϊέν τυνεκροτή-ύη νομίμως ή ύτό τών κειμένων οιατάσεων τροβλετομενη
Ετιτροτή οιενεργείας τών ίημοτρατιών έκτελετεως έργων
καί τρομηύειών οιά τά έτη 1974 καί 19 . δ. με άτοτελεσμα
νά μή καθίσταται ίυνατή ή ·9εώρησ:ς τών οικείων χρηματ ν.ών ενταλμάτων. -αρχ τού άρμοίίου Έτιτρότου του Ελεγκτι
κού Συνε ορίου ο:ά τήν τληοωμήν τών ΐικαιούχων εργολττττών.
Συνεχεία τής ανωμαλίας ταύτης καθίσταται τροβληματική ή
τεραιτέρω συνέχισις τών έκτελουμένων έργων, μέ τάς έντεύ9 εν συνεχείας καί έμτλοκάς εις εικαστικούς αγώνας.
Εν οψει τούτων, τροτείνομεν τήν ψήρισιν τού νομοσχείιου.
τκοτυύντος εις τήν άντιμετώτισιν τής ώς άνω ανωμαλίας.
Έ·ν Αβήναις τή 29
Οί

Ιουνίου 1976

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ χρ-ύρον 75 ταρ. 3 τού Συντάγματος)
Έτί τού οχεοίου Νόμου κτερί νομιμοτοιήσεως ένιων ϊατχ/ών
Νομαρχιακών Ταμείων».
Εκ τών ίιχταίόεων τού ανωτέρω οχεοίου Νόμου σκοτεϊτα:
ή νομιυ-οτοίησις τών ϊατανών ίημοτρατηβέντων έργων καί
τρομηάειών
τού Χομαρχ'.α/.οϋ Ι'αμείου Αιτωλοακαρνανίας,
τροκευμένου νά κ.αταστή ϊυνατή ή -ύεώρησις τών οικείων χρη
ματικών ενταλμάτων ,ταρά τού Ετιτρότου τού ’Ελεγκτικού
Συνεϊρίου καί ή τληρωμή τών ΐικαιούχων έργολ ηττών.
Η νομιμοτοιουμενη ώς άνω ϊατάνη άνόρχεται εις τό το
οον τών ίραχ. 3.046.090. ο:' ήν τεριελήο-ύη σχετική τρόίλεψις εί; τό χ/έίιον τροϋτολογ ομοϋ τού άνωτέρω Νομαρ
χιακού Ταμείου, οικονομικού έτους 1976. άνευ αύ ρήσεως ταύτκς οιά νέας, έτιχορηγήσεως.
Εν Άύήνα.ς τή 20 Άτριλίου 1976
Ο!
Έοωτεο ικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

Γτουργοί
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Γτουργοί

Έαωτερικών
Κ.—ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

Οίκονοαικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

•ΕΚΘΕΣΙΣ
.’Apt*. 56/11/1976

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί νομιμοτοιήσεως ένιων ϊατανών Νομαρχιακών Ταμείων.

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρ-5ρον 75—ταραγρ.
1 τού Συντάγματος’) έτί τού σχεϊίου Νόμου τού 'Γτουργείου
Εσωτερικών «τερί 'νομιμοτοιήσεως ένιων ϊατανών Νομαρ-ι
χιακών Ταμείων».

’Εν Ά-9ήνα:ς τή 29 ’Ιουνίου 1976

Διά τών ϊιατάςεων τού ώς άνω νομοσχείιου νομιμοτοιούνται αί ϊατάναι ο ημοτ ρ α τ η-S εν των μέχρι της 31 Δεκεμβρίου
1975 έργων καί τρομηβειών τών Νομαρχιακών Ταμείων αί
ότοίαι ϊέν ίύνανται νά τληρω-ΰούν, λόγω μή συν νόμου συγκροτήσεως τών Έτιτροτών ϊιενεργείας τών ϊιαγωνισμών ή μή
ίημοσιεύσεως ϊιά τής ’Εφημερίϊος τής Κυβερνήσεώς τών άτοοάτεων σερί τυγκροτήτεως τών Έτιτροτών τούτων.
’Εκ τούτων, τροκ.αλείτα: ϊατάνη τών Νομαρχιακών Τα
μείων, έκ τής νομιμοτοιήσεως ϊιενεργη-3-ειτών ίημοτρασιών
έκτελέτεως έργων καί τρου,η-ύε ών κλτ.. έκτιμωμέίνη εις
ϊραχμάς 3.046.600 έν χυνόλω.

Οί'Ύτουργοί

Έν Ά-3-ήναις τή 26 Μαρτίου 1976

Άρ-Spov μόνον
Ν’ομ-,μοττο:ούνται αί οατάναι ϊημοτρατη-ύέντων μέχρι τής
31ης Δεκεμβρίου 1975 έργων καί τρομήβειών τών Νομαρχια
κών Ταμείων, αί ότοίαι ϊέν ϊύνατα! νά τραγματοτοιηύοΰν. λό
γω μή συννόμ:·υ τυγκροτήτεως τών Έτιτροτών ϊίενεργε'.ας
τών ϊιαγωνισμών ή μή ϊημοσιεύσεως ϊ:ά τής ’Εφημερίους
τής Κυβερνήσεώς τών άτοράσεων τερί συγκροτήσεως τών
Ετιτροτών τούτων.·

Εσωτερικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

Οΐκονοαικών
Ε. ΔΕΒΛΕΓΓΟΓΛΟΓ

Ό Γενικός Διευ-βυντής
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ

