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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ- ΕΚΘΕΣΙΣ.

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής άπό 20.12. 
1975 συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Ε.Ο.Τ., 
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί Α.Ξ.Ε. «ΑΣΤΗΡ».

Πρός χήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Ή άνάγκη αύξήσεως των εις τήν περιφέρειαν^ Αττικής 
καί δή παρά τάς άκτάς τοϋ Σαρωνικοϋ, ξενοδοχειακών καί 
έν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλής στάθμης προς 
3ελτίωσιν τών όρων τής διαμονής καί αναψυχής ιδία τοϋ 
υύηλοϋ εισοδηματικού επιπέδου αλλοδαπών τουριστών, κκ-

Καβ
ταύτην έκρίθη σκόπιμον, όπως ό Ε.Ο.Τ. μή άπολέση τήν 
κυριότητα επί τής έν λόγω έκτάσεώς, άλλα συστήση έπ’ 
αυτής έπικαρπίαν υπέρ έ~ινειρηματίου διατεθειμένου να 
οίκο δόμηση δαπάναις του' ξενοδοχειακάς εγκαταστάσεις, 
τάς όποια,: νά έκμεταλλευθή έν συνεχεία δι’ ϊδιον λογαρια
σμόν, επί χρονικόν διάστημα συμβατικώς καθοριζόμενου, 
μετά τό πέρας τοϋ οποίου άποσβεννυμένης τής επικαρπίας, 
ό Ε.Ο.Τ. θά άναλάβη έκ νέου κατά πλήρη κυριότητα τήν 
έκτασιν.μέ .τάς έπ’ αύτής_άνεγερθησομένας εγκαταστάσεις 
τής έπιπλώσεως καί τοϋ έν γένει κινητού; έξοπλισμοϋ αυτών. 
'Ως τοιοϋτος έπιχειρηματίας προεκρίθη ή θυγατρική Εται
ρεία τής Εθνικής Τραπέζης-τής Ελλάδος, Α.Ξ.Ε. «Άστήρ» 
ή οποία έχει. έπιτυχώς δοκιμασθή μέχρι τοϋδε εις πολλά 
έργα τουριστικής άναττύξεως καί έκμεταλλεύσεως,. τόσον 
εις τήν περιφέρειαν ’Αττικής (’Αστέρια Γλυφάδας, Άστήρ 
IIαλλάς Βουλιαγμένης) όσον καί εις άλλαςπεριοχάς (Ρόυος, 
Ιναμμένα Βούρλα κ. ά.), παρέχει δέ πλήρη ασφάλειαν έκ- 
πληρώσεως τών άναλαμβανομένων υποχρεώσεων, λόγω τής 
παρεχομένης ανεπιφύλακτου έγγυήσεως τής Εθνικής. Τρα
πέζης τής Ελλάδος. Έπελθούσης; δέ συμφωνίας έν ταϊς 
λεπτόμερείαις, ύπέγράφη τήν 20.12.1975 ή φερομένη πρός 
έπικύρωσιν σύμβασις μεταξύ Δημοσίου, Ε.Ο.Τ. καί Α.Ξ.Ε. 
«Άστήρ» καί ’Εθνικής Τραπέζης διά τής οποίας επιδιώ
κεται ή θεραπεία τής άνω· ύφισταμένης ανάγκης έπαϋξήσεως 
τών Τουριστικών καί Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων, υψη
λής στάθμης. Ούτως εΐδικώτερον : ή .

Διά τοϋ 1ου άρθρου αυτής περιγράφεται ή αποτελούσα τό 
άντικείμενον τής συμβάσεως έδαφική έκτασις καί ορίζεται, 
ότι έπί ταύτης συνιστα ο Ε.Ο.Τ. ύπέρ τής Α.Ξ.Ε. «Άστήρ» 
δικαίωμα επικαρπίας κατά τά έν συνεχεία εΐδικώτερον, 
συνομολογούμενα. Διά τοϋ 2ου άρθρου προβλέπεται ή ύπό 
τοϋ Ε.Ο.Τ. παραχώρησις πρός τήν Εταιρείαν δικαιώματος 
ιδιαιτέρας χρήσεως κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις,, 
έπί. τοϋ πρό τοϋ μετώπου τής παραχωρουμένης εις έπι
καρπίαν έκτάσεώς διήκοντος* αέγιαλοΰ. :

Τό 3ον άρθρον ορίζει ότι έίς άντάλλαγμα τής παραχω
ρουμένης αύτή επικαρπίας, ή Εταιρία αναλαμβάνει τήν 
ύποχρέωσιν νά άνεγείρη ξενοδοχειακάς εγκαταστάσεις δυ- 
ναμικότητος 750-1000 κλινών, υψηλής στάθμης, προυπολο- 
γιζομένης συνολικής δαπάνης τουλάχιστον έξακοσίων' έκα- 
τομμυρίων (600.000.000) δραχμών, βάσει αρχιτεκτονικής 
προμελέτης έγκριθησομένης ύπό τών Τεχνικών Υπηρεσιών 
τοϋ EOT, λαμβανομένης ιδιαιτέρας μερίμνης πρός διατη- 
ρησιν καί έπαύξησιν τοϋ πρασίνου- Τό άρθρον 4 ρυθμίζει τόν 
χρονικόν προγραμματισμόν τών. εκτελεστέων έργων καί 
τά τής έκ μέρους τοϋ EOT άσκήσεως ελέγχου καί παρα- 
κολουθήσεως τής προόδου τών έργασιών καί τήςπραγμα- 
τοπρτήσεως τών δαπανών ύπό τής Έταιρείας -άμα τή 
αποπερατώσει έκάστου έπί μέρους έργου. Τό άρθρον 5 προ- 
βλέπχι —ρί τής ύποχρεώσεως τοϋ ΕτΟ.Τ. όπως παρέχη 
απλώς τήν συνηγορίαν του διά τήν έκδοσιν τών άπαιτουμέ- 
νων άδειων έκ μέρους Δημοσίων Αρχών πρός εξασφάλισην.

τής- δυνατότητος έκτελέσεως τών. άναληφθεισών 'ύπό τής 
Εταιρείας συμβατικών ύποχρεώσεων.

Διά τών άρθρων 6- 8 έπιβάλλονται συμπληρωματικά! 
ύποχρεώσεις εις τήν Εταιρίαν άναφερόμεναι εις την επί- 
πλωσιν καί τόν πλήρη έξοπλισμόν τών κατασκευάσθησομενων 
εγκαταστάσεων, εις τήν συντήρηση/, άνανέωσιν και εκ
συγχρονισμόν αύτοΰ, εις τάς έργασίας συντηρήσεως συμπλη- 
ρώσεως καί έκσυγχρονισμοϋ τών έργων καθ’ όλην την διάρ
κειαν ισχύος τής συμβάσεως, ώς καί εις τήν υποχρεω- 
σιν πυρασφαλίσεως άπασών τών κτιρίων καί εγκαταστά
σεων μετά τών έπίπλων καί έξοπλισμοϋ αυτών, καλυπτου- 
σης τήν πραγματικήν άξίαν αυτών. Τό άρθρου 9 ρυθμίζει 
τά τής ύποχρεώσεως τοϋ Δημοσίου καί τοϋ Ε.Ο.Τ. όπως, 
έντός έτους άπό της έπικυρώσεως τής συμβάσεως προ- 
βοϋν εις τήν άπαλλαγήν τής παραχωρουμένης εις έπικαρ
πίαν έκτάσεώς άπό τάς έν λειτουργία εύρισκομένας εγκα
ταστάσεις άποχετεύσεως καί βιολογικού καθαρισμού μετά 
παραλλήλου έξασφαλίσεως τής εις, τό δίκτυον τοϋ Ο.Α.Π. 
άποχετεύσεως παντός χρησιμοποιοΰντος τάς έγκαταστα- 
σεις ταύτας καί έπεκτάσεως τοϋ άγωγοϋ τοϋ Ο.Α.Π. μέχρι 
τών συνόρων τής ώς άνω έκτάσεώς. Περαιτέρω τό άρθρον 
10 καθορίζει τήν διάρκειαν της συμβάσεως εις 45 έτη άπο 
τής κατά τούς όρους αυτής άποπερατώσεως τών άναλη
φθεισών, ύπό-τής —Εταιρείας- τουριστικών, έγκαταστάσεων, 
,ώς καί ότι κατά τήν λήξιν τής συμβάσεως παν οικοδόμημα 
καί πάσα έγκατάστασις μετά τής έπιπλώσεως και τοϋ εν

• γένει. έξοπλισμοϋ αύτών περιέρχονται εις τόν Ε.Ο.Τ. εις 
. ον ανήκουν κατά κυριότητα άπό τής άνεγέρσεως τών έγκα-

ταστάσεων καί τών έπίπλών καί τοϋ κινητοΰ έξοπλισμοϋ, 
άνευ οίασδήποτε άποζημιώσεως τής Εταιρείας, συμφώ- 
νουμένου άπλώς ότι έάν ό Ε.Ο.Τ. μετά τήν λήξιν τής συμ
βάσεως ήθελεν άποφασίσει- τήν συνέχισίν τής έκμεταλλεύ- 

\ σεως τών _ τουρυτικών έγα.αταιτάεεων διά εωλή-εως 
. αύτών, παραχώρήτεως - νέας επικαρπίας· ή έν.μιτθώεεως 
; τούτων, .· .ύποχρεοΰται' έπί _ ίροις .Spot? .νά. J .προτιμήτη 

! τήν 'Εταιρείαν. Τό άρθρον. 1·1 καθορίζει ώς συνέπειας 
ένδεχομένης παραβάσεως τών συμβατικών ύποχρεώσεων 
τής -Εταιρίας, τήν έπιβολήν ποινικών ρητρών καί τήν δια
δικασίαν κηρύξεως ταύτης έκπτώτου δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Προέδρίας Κυβερνήσεωςί μετά σύμφωνον γνώ- 

' μην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ε.Ο.Τ. Τό άρθρον 12 
περιλαμβάνει τήν έγγύησιν τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος ύπέρ τής Εταιρείας διά τήν έκ μέρους-ταύτης έκπλή- 
ρωσιν άπασών τών άναλαμβανομένων διά τής συμβάσεως 
ύποχρεώσεων κμί τήν ύποχρέωσιν τής Τραπέζης όπως δια-

• τγί?ήσ71 κυριότητά της, καθ’ ολην τήν διάρκειαν ισχύος
τής συμβάσεως τούλάχιστον τό 51% τών μετοχών τής Α.Ξ.Ε. 
«Άστήρ». Τό άρθρον 13 ρυθμίζει τά τής έπιλύσέως οίασδή
ποτε άναφυησομένης τυχόν διαφωνίας διά τής έν άύτώ προ- 
βλεπομένης διαιτητικής διαδικασίας. Τό άρθρον 14 ορί
ζει ότι ή σύμβασις καί ή μεταγραφή αυτής, άπαλλάσσεται

• παντός τέλους, χαρτοσήμου, φόρου οίουδήποτε ύπέρ τοϋ 
Δημοσίου ή εισφοράς ή δικαιώματος ύπέρ οίουδήποτε τρί
του, ένώ τό'άρθρον 15 προβλέπει.την. δυνατότητα"μελλοντι
κής τροποποιήσεωξ τών όρων τής συμβάσεως.' .''

• Τέλος, τό άρθρον 16 όριζει ότι ή Ισχύς τής συμβάσεως 
. άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ νόμου ό όποιος θά τήν 
κυρώση. ' * *

Τήν κύρωσιν τής συμβάσεως ταύτης σκοπεί τό πρός ψή- 
φισιν είσαγόμενον σχέδιον Νόμου.

-·£&: Έν Άθήναις τή 30 Μαρτίου 1976 ·

- - - Οί ■ 'Υπουργοί^. ·':
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών
•Ι.Γ. Γ. I. ΡΑΑΛΗΣ . ,;ί ΕΥΑΓΓ ΔΕΒΑΕΤΟΙΆΟΥ


