
Έζί τού σχεδίου νόμου «ζερί κυρώσεως τής μεταξύ τού 
'Ελληνικού Δημοσίου. τού Π ανεζιστημίου Ά-δηνών καί τού 
Γενικού Νοσοκομείου Ά-δηνών «Βασιλεύς Παύλος» υζο- 
γραφείσης συμβάσεως «ζερι οιαλυσεως ζρογενεστερας συμ
βάσεως νιά ττν ανέγερση ζροτύζου 'Ακτινολογικού Κέν
τρου ’Αθηνών καί ρυ-δμίσεως συναφών δεμάτων».

77οός π/ν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Έζί τού ζροτεινοαένου ζρός ψήφιση άζό τήν Έδνική Άντι- 
ζροσωζεία σχεδίου νέμ'.υ, εκ-δετουμε τα ακολου-δα:

Την 23 Οκτωβρίου 10-65 είχε ύζογραφεί μεταςύ τού Ελ
ληνικού Δημοσίου (Ύζουργού τότε Υγιεινής). τού Π χ/εζί- 
στημίου Άδηνών καί τού Γενικού Νοσοκομείου Ά-δηνών «Βα
σιλεύς Παύλος» σύμβαση γ'·ά την ανέγερση κτ-.psou σε οικο- 
ζεδική έκταση τού Π ανεζιστημίου Α-δηνών στην ζεριοχή I :υ- 
δί. ζρός εγκατάσταση κ'αί λειτουργία ζροτύζου Ακτινολογι
κού Κέντρου.

Ή σύυβαση αυτή είχε κυοω-δεϊ υέ το Νου,ο-ύετικό Διάτα
γμα 4537/66. ΦΕΚ Α' Ϊ7Ι/1966)

Άζό τότε δεν έγινε καμιά ενέργεια ύλοζοιήσεως τής συμ- 
ίάσεως καί τελικά άζοφασίσ-δηκε άζο το Πανεζ'-στήμΐο Ά-δη
νών ή εγκατάσταση καί λειτουργία τού ’Ακτινολογικού Κέν
τρου στο κτίριο τού «Άρεταιείου Νοσοκομείου» έζί τής λεω
φόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Μετά άζο αυτά συνομολογή-δη καί ύζεγράφη ή διάλυση τής 
συμβάσεως 23ης ’Οκτωβρίου 19-65 ή όζοία ζρέζει γιά τυζί- 
κούς λόγους νά κυρωθεί διά νόμου.

Με τό ζροτεινόμενο ζρός ψήφιση σχέδιο νόμου δεν ζροκα- 
λείται καμ'ά δαζάνη εις βάρος τού Δημοσίου ή τών λοιζών 
συμβαλλόμενων καί ζαρακαλθύμε γιά την ψήφιση του.

Έν Ά-δήναι τη 9 ’Ιουνίου 1981 

Οί Ύζουργοί
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Κοινωνικών Ύζησεσιών -
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής μεταξύ τού 'Ελληνικού Δημοσίου, τού 
Π ανεζιστημίου Άδηνών καί τού Γενικού Νοσοκομείου Ά- 
-δηνών «Βασιλεύς Π αύλος» ύζογραφείσης συμβάσεως «ζερί 
διαλύσεως τής άζό 23.10.65 συμβάσεως γιά την άνέγερ- 
ση ζροτύζου ’Ακτινολογικού Κέντρου Άδηνών καί ρυ-δμί- 
σεως συναφών -δεμάτων».

Άρ-δρο 1.

Κυρούται ή μεταξύ τού ’Ελληνικού ΔτχαΟσίου, τού Π ανεζί- 
στημίου ’Α-δηνών καί τού Γενικού Νοσοκομείου Ά·3ηνών «Βα
σιλεύς Παύλος» ύζογραφείσα σύμβαση διαλύσεως τής ά.τό 
13.10.65 συμβάσεως κυρω-δείσης με τό Ν.Δ. 4537/66 «ζερί 
κυρώσεως τής ΰζογραφείσης συμβάσεως μεταξύ 'Ελληνικού 
Δημοσίου, τού ’Εδνικοΰ καί Καζοδιστριακοΰ Π ανεζιστημίου 
Ά-δηνών καί τού Γενικού Νοσοκομείου «Βασιλεύς ΓΙύλος», 
γιά την ανέγερση κτιρίου ζρός εγκατάσταση καί λειτουργία 
ζροτύζου ’Ακτινολογικού Κέντρου, τής όζοίας τό κείμενο 
ίχει ώς άκολούδως:

Διαλύσεως τής άζό 23.10.-65 συμβάσεως μεταξύ τού Ελλη
νικού Δημοσίου τού Π ανεζιστημίου Α-δηνών καί τού Γενι
κού Νοσοκομείου Α-δηνών «Βασιλεύς Παύλος» γιά τήν άνέ- 
γερση ζροτύζου ’Ακτινολογικού Κέντρου Α-δηνών.

Έν Ά-δήναις σήμερον τήν τριακΟστήν τού μηνός Αζρι- 
λιου 1980 συνήλ-δαν στό κατάστημα τού Ύζουργείου Κοινω
νικών Υζηρεσιών, οί 1) Σζύρος Δοξιάδης. Ύζουργός Κοι
νωνικών Ύζηρεσιών. ώς έκζρόσωζος τού 'Ελληνικού Δημο
σίου. 2) Φώτιος I. Μήτσης. Πρύτανις τού Έδνικού Καζο- 
διστριακού Π ανεζιστημίου Άνηθών, ώς έκζρόσωζος αυτού 
καί στην ζροκειμενη ζερ ίζτωση ενεργών δυνάμει και εις εκ
τέλεση τής άζό 21.12.79 άζοφάσεως τής Π ανεζιστημιακής 
Συγκλήτου καί 3) Παναγ. Μίχας. Πρόεδρος τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Γενικού Νοσοκομείου Α-δηνών «Βασιλεύς 
Παύλος», ώς έκζρόσωζος αυτού, δυνάμει τής ύζ’ άρι-δμόν 
18/19.9.79 άζοφάσεως τού Διοικητιν-οΰ Συμβουλίου τού 
Νοσοκομείου, οί όζοίοι άζό κοινού καί έκ συμφώνου δηλώ
νουν ότι διαλύουν την άζό 23 ’Οκτωβρίου 1965 σύμβαση ζού 
είχε ΰζογραφεί άζό τούς έκζροσώζους τού Ελληνικού Δημο
σίου (Ύζουργόν τότε Υγιεινής), τού Έ-δντκού ν.α! Καζοδι- 
στριακού Π ανεζιστημίου Ά-δηνών καί τού Γενικού Νοσοκο
μείου Ά-δηνών «Βασιλεύς Παύλος» καί είχε κυρω-δεί μέ τό 
Νομο-δετικό Διάταγμα 4537/66 (ΦΕΚ Α' 171/1966). Ή 
διάλυση τής συμβάσεως- άζοφασίστηκε κα-δόσον δέν κα-δίστα- 
ται δυνατή ή ζραγματοζοίηση τού σκοζού αυτής, δηλαδή ή 
ανέγερση νοσοκομειακού κτιρίου ζρός έγκατάσταση καί λει
τουργία ζροτύζου Ακτινολογικού Κέντρου Ά-δηνών έζί τού 
οϊκοζέδου όζου τό Γενικό Νοσοκομείο Ά-δηνών «Βασιλεύς 
Παύλος» άφού στό Κέντρο τούτο, -δά στεγασδεί εις τήν ύζό 
ά/εγερση νοσηλευτική μονάδα τού Άρεταιείου—Αίγινητείου 
Νοσοκομείου.

"Ολα: τά συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν τέλος ότι οϋδεμία 
άξίωση ή άζαίτηση έχουν άζό τήν σύμβαση ζού διαλύεται.

Ή διάλυση τής συμβάσεως αύτής έζέρχεται άζό τής διά 
τού ν. 4537/1-966 κυρώσεώς της.

Έφ’ ω συνετάγη ή ζαρούσα, ήτις άναγνωσ-δείσα καί βε- 
βαιω-δείσα ύζογράφεταί ώς έζεται.

Οί Συμβαλλόμενοι

Ό Ύζουσγός Κοινωνικών Ύζηρεσιών 
ΣΠ. ΔΟΞΙ.ΑΔΗΣ

Ό Πρύτανις τού Παν/μίου Α-δηνών
Φ. I. ΜΗΤΣΗΣ

Ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού Γ.Ν.Α. «Β. Παύλος»
Π. ΜΙΧΑΣ

Άρ-δρο 2.

Τό Έδνικό καί Καζοδιστριακό Π ανεζιστήμιο Α-δηνών 
ύζοχρεούται νά δια-δέσε: τό ζοσό τών δραχμών 5.000.000 τό 
όζοίο έχορηγή-δη εις τούτο ύζό τού Ελληνικού Δημοσίου, διά 
τον έξοζλισμό τού ’Ακτινοδιαγνωστικού καί Άκτινο-δεραζευ- 
τικού Κέντρου του εις έζιστημανικά όργανα, μηχανήματα καί 
έργαλεία.

'Αρ-δρο 3.

Ή ισχύς τού ζαρό/τος νόμου άρχεται άζό τής δημοσιεύ- 
σεώς του στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Ά·δήναΐ τή 9 Ιουνίου 1981 

Ο! Ύζοοργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ Μ. ΕΒΕΡΤ .

Κοινωνικών Ύζηρεσιών
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‘ΣΎΜΒΑΣΗ


