
το σχέϊιο νόμου «γιά τή δέσπιση είϊικών απαλλαγών γιά 
την σύσταση ϊωρεάς ΰττέρ τού Δημοσίου γιά τήν άνέγερση 
νοσηλευτικής μοναϊας». ~

/7οός τ>/>· Bor/.ijν τών Ελλήνων

1. Ή ·/.. Αλίκη σύζ. Δημητρίου Περρωτή έχει έκϊηλώσει 
δέληση νά συστήσει ΰττερ τού Δημοσίου οωρεά υψους τετρά

δων εκατομμυρίων ''400.000.000) ττή μνήμη τοϋ πατρός 
: θεοϊώρου Κωνσταντοπούλου καί μέ σκοπό τήν άνέγερση 
ί εξοπλισμό νοσηλευτικής πτέρυγας 18δ κρεί ατιών στο 
/’.•/.ο Νοσοκομείο Νέας "Ιωνίας Αττικής «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ς χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισαγωγικούς ϊασμούς κλπ. κα-
ς καί ϊιατήρηση τοϋ οικαιώματος να καδορίζει με ε/,ευ- 
η· συμφωνία τήν αμοιβή τών ϊικηγόρων για κάνε ϊικηγο- 
ή ύττηρεσϊα κατά τήν ϊιαϊικασία συστάσεως και έκτελέ- 
ς τής ϊωρεάς κανώς και τήν αμοιβή τοϋ μελετητή - μη- 
κοϋ πού δά εκπονήσει τή μελέτη τοϋ έργου τής ϊωρεάς. 

; αμοιβή τοϋ συμβολαιογράφου για τήν σύνταξη τοϋ έγγρά- 
συστάτεως τής οωρεάς νά αή είναι άνω τών ϊέκα χιλιά-
(10.000) ϊρχ. '

Ενόψη τής σοβαρότητας και τοϋ κοινωφελούς σκοττοϋ τής
σύσταση οωρεάς ταύτης και γιά τέ λόγο ότι οι ανωτέρω
λλαγές άποβ αίνουν ουσιαστικά σέ όφελος τοϋ Δημοσίου 

όσον οΐ αντίστοιχες επιβαρύνσεις δά ήταν σέ βάρος τοϋ 
ϋ τής ϊωρεάς μέ άττοτέλεσμα τήν μείωση τοϋ τελικοϋ κε- 
αίου έπενϊύσεως, άλλα καί γιά νά υπογραμμιστεί ή άνα- 
σιση από μέρους τής Πολιτείας τής υψηλής αυτής χ'ει- 
μίας, μέ τις ϊιατάξεις τοϋ προτεινομένου σχεϊίου νόμου 
τίζονται είϊικές άτταλλαγές γιά τήν σύσταση τής ανωτέρω 
-:άς σύμφωνα μέ τον όρο ττου ττροαναφέρεται.

Άδήναι,’25 Απριλίου 1980 

Οί Υπουργοί
ικαιοσυνης Οικονομικών

ΤΑΜΛΤΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΤΛΟΣ
Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΣΓΙΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ά.ταλλακτικών. εργαλείων καί κάδε ρύσεως έφοοίων γιά τήν 
ανέγερση καί έξοπλίσμό τής τττέρυγας, ή όωρήτρια άπαλλάσ- 
σεται άττο κάδε φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, ϊικαίωμα. 
κράτηση'ή εισφορά, ϋπέρ τοϋ ϊημοσίου ή όποιουϊήποτε τρίτου, 
πλήν τών κρατήσεων καί εισφορών ύπερ ασφαλιστικών φορέων 
κυρίας καί επικουρικής άσφαλίσεως.

3. Γιά τήν εισαγωγή άπό τό εσωτερικό υλικών, μηχανη
μάτων καί γενικά έφοϊίων γιά τήν έκτέλεση τοΰ έργου ώς 
καί όποιασϊήποτε μορφής επιστημονικών καί λοιπών οργάνων 
γιά τον εφοπλισμό τής πτέρυγας πού δά άνεγερδεΐ, ή ϊωρή- 
τρια απαλλάσσεται άπό κάδε εισαγωγικό ή τελωνειακό ϊασμό 
ώς καί άπό κάδε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, ϊικαίωμα, 
κράτηση ή είφορά. ϊικαίωμα έκτελέσεως τελωνειακών εργα
σιών (Δ.Ε.Τ.Ε.) καί γενικά κάδε έπιβαρύνσεως όποιασϊή- 
ποτε μορφής ή φύσεως υπέρ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, Λιμε
νικής ή Τελωνειακής ’Αρχής, "Οργανισμού καί κάδε τρίτου 
φυσικού ή νομικού προσώπου, πλήν τών κρατήσεων καί εισ
φορών υπέρ τών ασφαλιστικών φορέων κυρίας καί επικουρικής 
άσφαλίσεως.

4. Ή αμοιβή γιά τή/ εκπόνηση τής μελέτης τοϋ έργου δά
συμφωνηδεί έλευδέρως μεταξύ τής ϊωρητρίας καί τοϋ μελε
τητή χωρίς νά ίεσμεύονται άπό τις ϊιατάξεις πού ισχύουν 
γιά τις αμοιβές τών μηχανικών. ____________

Ό μελετητής απαλλάσσεται κάδε εύδύνης έναντι τού τε
χνικού "Επιμελητηρίου τής Έλλάοος γιά άποίοχή μειωμένης 
αμοιβής.

δ. "Η σύμβαση μεταξύ τής ϊωρητρίας καί τοΰ εργολάβου 
πού δά άναλάβει τήν εκτέλεση τοϋ έργου τής' Ϊωρεάς ϊέν 
ΰπόκειται σέ τέλος χαρτοσήμου.

Εφόσον ό εργολάβος άτ/αλάβει ϊωρεάν τήν έκτέλεση τοϋ 
έργου απαλλάσσεται άπό τό φόρο εΐσοϊήματος γιά τό έργο 
αύτό καδώς καί άπό τό τέλος χαρτοσήμου γιά τήν έκϊοση 
τιμολογίων σχετικών μέ τις εργασίες ά/εγέρσεως τής πτέ
ρυγας.· ·- · ■ ,- ■ - ■·. ·. ■:·-■ :■

6. Οϊ γενικότεροι όροι τής ϊωρεάς καδορίζονται μέ σύμ
βαση μεταξύ τής ϊωρητρίας καί τοϋ Ελληνικού Δημοσίου.

Άδήναι, 23 "Απριλίου 1980 

Οί Υπουργοί
Δικαιοσύνης Οικονομικών

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΤΛΟΣ
Κοινωνικόν/ 'Υπηρεσιών

ΣΠΓΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
;η είϊικών απαλλαγών γιά τήν σύσταση ϊωρεάς υπέρ 
Δημοσίου γιά την ά/έγερση. νοσηλευτικής μονάϊας.

Άρδρο μόνο.

Η ύπό σύσταση ϊωρεά ΰψους τετρακοσίων εκατομμυρίων 
*00.000) ϊρχ. ΰπο τής ’Αλίκης σύζ. Δημητρίου Περ- 
ύπερ τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου γιά τήν άνέγερση καί 
σμό νοσηλευτικής πτέρυγας 183 κλινών στο Γενικό 
μείο Νέας Ιωνίας ’Αττικής «Η ΑΠΑ ΟΛΓΑ».
Απαλλάσσεται άπό κάδε φόρο, τέλος ή τέλος χαρτο- 
ϊικαιωμα. κράτηση ή εισφορά υπέρ τοϋ Δημοσίου ή 

ήποτε τρίτου, καί

εξαιρείται τών ϊιατάξεων πού ισχύουν γιά τήν άμοιβή 
αιογράφου γιά τήν σύνταξη καί υπογραφή τοϋ έγγρά- 
τασεως τής ϊωρεάς ως καί γιά τά κατώτατα όρια 

οικηγορων για κάδε 3ικηγ·ορική υπηρεσία τόσο γιά 
τάση όσο καί γιά τήν εκτέλεσή της.

:α τήν εκτέλεση τών έργασιών άνεγέρσεως τής κατά 
ο ηγούμενη παράγραφο. νοσηλευτικής πτέρυγας καδώς 

προμήδεια άπό το ίσωτερικό υλικών, μηχανημάτων,

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τό άσδρο 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος γιά τό σχέϊιο 
νόμου «δέσπιση είϊικών απαλλαγών γιά τή σύσταση ϊω- 
ρεάς υπέρ τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου, γιά τήν άνέγερση 
νοσηλευτικής μονάϊας».

Άπό τις ϊιατάξεις τοΰ παραπάνω σχεϊίου νόμου ϊέν προ- 
καλείται ϊαπά/η τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού.

θέλει όμως έπέλδει άπώλεια έσόϊων τοϋ Δημοσίου άπό τήν 
άποστέρηση τοϋ οικαιώματος Είσπράξεως ’Εσόϊων άπό φό
ρους, τέλη, ϊασμούς καί λοιπές κρατήσεις υπέρ τοϋ Δημοσίου 
επί τών είσαγομένων μηχα/ημάτων. υλικών κλπ. πού ϊέν είναι 
ϊυνατό νά καδορισδεί γιατί είναι συνάρτηση τών είϊών καί πο
σοτήτων τών επί μέρους υλικών καί λοιπών ϊαπανών.

Άδήναι, 3 Μαρτίου 1980 

Οι ’Υπουργοί
Οικονομικών Κοιν. Υπηρεσιών

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ


