
Έπίτοϋ σχεδίου Νόμου «περί κϋρώσέως τής ά—δ 21 Μχρτίου 
1977 συμβάσεως μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί τοϋ EOT 
καί των α) Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί 3) 
τής ’Ανωνύμου Ξενοδοχειακής Εταιρίας. «ΑΣΤΗΡ».

Προς τήν Βουλήν -ιών 'Ελλήνων

1. 'Ως καί εις τδ προοίμιον τής υπό κύρωσιν συμβάσεως 
εκτίθεται τδ Δημόσιον καί δ Έλληνικδς ’Οργανισμός Του
ρισμού διά την ένίσχυσιν τοϋ προς την νήσον Ρόδον τουριστι
κού ρεύματος, ιδία δέ τής προσελκύσεως τουριστών ύψη- 
λ.οϋ οικονομικού καί πολιτιστικού επιπέδου, άπεφάσισαν 
την εξασφάλιση/ τής απαραιτήτου προς τούτο προϋποθέσεως, 
ήτοι την ιδρυσιν νέων καί υψηλής στάθμης ξενοδοχείων καί 
άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, παρεχουσών καλλίτε
ρους συγχρόνους όρους διαμονής καί μέσα ψυχαγωγίας.

2. ’Απαρχήν πραγματοποιήσεως τοϋ σκοπού τούτου άπε- 
τέλεσεν ή άπύφασις κατεδαφίσεως τοϋ εις την πόλιν τής 
Ρόδου καί εις προνομιούχου μέν θέσιν ευρισκομένου, άλα.’ 
ερειπωμένου καί άπδ ετών μή λ.ειτουργοϋντος γνωστού 
ξενοδοχείου «ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» καί άνεγέρσεως επί τού αύτοΰ 
χώρου, νέου τοιούτου παρέχοντος συγχρόνους τεχνικάς ανέ
σεις καί μέσα ψυχαγωγίας.

3. Διά την έπιτυχίαν τού σκοπού τούτου καί την εξα
σφάλιση/,, όχι μόνον τής έγκαιρου άνεγέρσεως τής νέας "τού
της έγκαταστάσεως, άλλά καί τής αντιστοίχου πρδς την 
κατηγορίαν αυτής πλήρους καί έπιμελ,οϋς λ,ειτουργίας αυτής, 
τδ Δημόσιον καί ό EOT προέκριναν την άνάθεσιν τής πρα- 

,γματοποιήσεως τού όλου έργου εις την γνωστήν ανώνυμον 
ξενοδοχειακήν εταιρείαν ΣΤΗ Ρ», ή μακρά πείρα τής 
οποίας παρέχει τάς έγγυήσει} τής άπροσκόπτου κατασκευής 
καί εγκαίρου άποπερατώσεως τού έργου άλ.λά καί τής άνεπι- 
λήπτου λειτουργίας τής νέας έγκαταστάσεως. Πέραν αυτού 
την πιστήν έκτέλεσιν των όρων τής συμβάσεως καί τήν 
συμμόρφωση/ τής Εταιρείας πρδς τάς συμβατικάς αύτής 
ύποχρεοισεις, έγγυαται καί ή μετέχουσα καί σJvυπoγρά-. 
φουσα τήν ύπδ κύρωσή σύμβασιν ’Εθνική Τράπεζα τής 
ΈλΛάδος ήτις κατέχει καί όφείλει κατά συμβατικήν υπο
χρέωση» νά έξακολ,ουθήση κατέχουσα μετοχάς τής Άν. 'Ετ. 
«ΑΣΤΗΡ» κατά ποσοστδν ύπερβαΐνον τδ 50 % τοϋ συνό- 
λ.ου αύτών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
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4. Ή ύπογραφεΐσα, συνυποβαλλομένη σύμβασις, τόσον 
λόγω-τής εξαιρετικής σπουδαιότητός"της, ώς έκ τού σκοπού 
δημοσίου συμφέροντος τδν όποιον θέλει εξυπηρετήσει, 
όσον καί ιδία, διότι περιέχονται έν αύτή όροι άποτελοϋντες 
παρεκκλίσεις ΐσχυουσών διατάξεων καί άναλ.αμβάνονται 
υποχρεώσεις, αίτινες δεν είναι δυνατόν νά έκτελεσθώσιν, 
εάν αΐ σχετικαί διατάξεις τής συμβάσεως δεν άποκτήσωσιν 
ΐσχύν διατάξεων νόμου, είναι άπαραίτητον νά κυρωθη αυτή 
νομοθετικώς.

Εις τούς ανωτέρω έκτιΟεμένους, έν γενικαΐς γραμμαΐς, 
σκοπούς αποβλέπει τδ συνυποβαλλ.όμενον σχέδιον Νόμου καί 
παρακαλοϋμεν διά τήν ψήφισίν του, ώς κατεπείγοντος, έν 
δψει τών περιορισμών τοϋ Ν. ΠΟΘ/1882.

Έν Άθήναις τή 25 Μαΐου 1977

Οί Υπουργοί ' -

Προεδρίας τής Κυβερνήσεως Οικονομικών
Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσέως τής άπό 21 Μαρτίου 1977 συμόάσεως με- 
. ,ταςύ τού Δημοσίου καί τού E.O.T. καί τών α) ’Εθνικής 

Τραπεζης τής ΈλΛάδος καί β) τής ’Ανωνύμου Ξενοϊο- 
• χειακής Εταιρίας «ΑΣΤΗΡ».

'Aip-Spov 1.
• Κυροΰται καί έχει ΐσχύν νόμου ή άχδ 21: Μαρτίου 1977 

ούμίσπις μετχδιόάτεως ακινήτου εν Ρόδω, ύπόγροεφείσα με
ταξύ άφ’ ένδς τοϋ Έλλημικοϋ Δτφιασίου καί τοϋ Ελληνικοί» 
’Οργανισμού Τουρισμού καί άφ’ ετέρου των έν Άίλήνχις 

ρίρευο υσών άνω νόμων εταιριών ύπδ τή/ επωνυμίαν α) Έύνι- 
κή Τράπεζα τής 'ΕΙλΑάϊος καί β) «ΑΣΤΗΡ» ’Ανώνυμος 
Ξενοδοχειακή Εταιρία, εχουσα ώς άκολ,ούύως:


