
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ext τού Σχεδίου Νόμον διά την τροχοχοίησιν τού νχ’ άριθ. 

69/1968 Ν.Α., «χέρι κνρώσεως τής αχό 27ης Ιανουάριον 
1977 μεταξύ τον Ελληνικού Δημοσίου καί τής «Τουρι
στικής Γεωργικής Έξαγωγικής Α.Ε.» σνμβάσεως. ϊι ή;

' τροχοχοιειτα: ή άχό 4.11.1968 μεταξύ των αυτών συμ
βαλλόμενων σνμβάσεως «χέρι τονρ'.στιχής και βιομηχανικής 
άξιοχοιήσεως έκτχ-εως εν Σ ι θων ι α Χαλκιδικής».

Προς τήν Βρυλήν τών Ελλήνων

Δ».ά τής άχό 4ης Νοέμβριον 1968 Σνμβάσεως μεταξύ τον 
Ελληνικού Δημοσίου καί τής Ανώνυμον Εταιρείας ύχό την 
έχ’ωνυμίχν ((.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
Α.Ε.» νχήχθη εις τάς διατάξεις τον Ν. 4171/1961 ή έχεν- 
δυσίς τής Εταιρείας ταντης σννισταμενη εις την βιομηχα- 
νικήν, γεωργικήν, κτηνοτροφικήν και τουριστικήν άχιοχοιησ'.ν 
έκτάσεώς της 17.000 -στρεμμάτων ε^,ς Σιθωνιαν Χαλκιδι- 
κής χαρά το '/ω,ρίον Ν. Μαρμαρά.

Ή σνμβασις αντη έκνρώθη νομοθ-ετικώς διά τον νχ’ αριθ.

Ή άντικαθιστμένη διάταξις τής χαρ.. 1 τον αρ&ρον 8 
Ν.Α. 69/1968 εχε: ώς εξής: ~ ’ ______

«Άρθρον 3, χαράγρ. 1. Περαιτέρω σκοχός καί άντικεί- 
μενον τής χαροΰσης σνμβάσεως είναι ή ύχό τής Εταιρείας 
μερίμνη καί διά λογαριασμόν αυτής άξιοχοίησις έν γένεί έκ- 
τάσεως στρεμμάτων 17.000 χεφίχον. κείμενης έν Σιθωνία 
Χαλκιδικής. χαρά τό χωρίον Νέος Μαρμαράς. ΪΗά τής χρα- 
γματοχοιήσεως έν τή έκτάσει ταντη ώς καί εις -τασαν άλλην 
χροκε'.μένην εκτααιν ήν ή Εταιρεία εχε.ι ήϊη ή ήθελεν άχο- 
κτήσει κατά κυριότητα ή μόνον κατά χρήσιν ή μίσθωσιν τών 
κάτωθι: ‘

Α. Εντός χροθίεσμίας δύο έτών άχό τής δημοσιεύσεως τον 
νχ' άρt-S. 714/1968 Β.Α. έκ τών έν άρθρω 1 αντον άναφε- 
ρομένων τά έξής:

α) ιάνοίκοϊόμησ'.ν ξενώνος χολντελονς κατασκευής, 
β) έξνγίασιν καί διαμόρφωσιν τον έκεί -ύχάρχοντος καί 

καταλαμβάνοντας έκτασιν 475 στρεμμάτων έλους, χλέον τής 
έκ 300 είσέτ! στρεμμάτων ελώδους χεριοχής τον,

γ) ίδρνσιν ελαιουργείου δννχμικότητος 500 μέχρι 1.000
69/1968 Ν.Α.

Ή άνω Εταιρεία άνέλαβε την ΰχοχρέωσιν τής εισαγω
γής 7.000.000 δολλαρίων Η.Π.Α. δια την χραγματοχοίησιν 
τής_έχενίνσεώς_τη5 ταντης, ή εισαγωγή ϊέ αντη νχήχθη. εις 
τάς διατάξεις τον Ν.Α. 2687/1953 διά τον Β.Α. 714/ 
1968.

Κατά την χρόοδον τών έργοσιών κατέστη άναγκαίον νά 
γίνονν ώρισμέναι τροχοχιοήσεις καί βελτιώσεις εις τάς τον- 
ριστικάς ιδία έγκαταστάσεις, ίνα ανται καταστώσι χερισσο- 
τερον άχοίοτικαί. καί έχιτενχθή ή χροσέλκνσις- τουριστών 
μψηλον εισοδήματος. Συγκεκριμένους ένφ διά τής άχό 4.11. 
1968. Σ'νμδάσέως χροεβλιέχετο ή δημιουργία ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων 1.000— 1.200 κλινών α' καί β' κατηγορίας 
ΰχό μορφήν ξενοδοχείων, είτε έν μέρει ύχό μορφήν ξενοδο
χείων καί έ.ν μέρει'ύχό μορφήν BUNGALOWS διά τής ΰχο- , 
γραφείσης σνμβάσεως χροβλέχεται ή δημιουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων δυναμικότητας 3.200 κλινών μυτανεμομενων 
εις τάς έξής κατηγορίας : -V '7 . .' ■ - . . ν .·

α) Ξενοίοχείόν Πολυτελείας 853 κλινών.
*-.6) Ξενοδοχείου Α' Τάξεως 902 κλινών.

γ) Ξενοδοχείου Β' Τάξεως 169 κλινών. ‘ :
δ) BUNGALOWS Πολυτελείας 362 κλινών.

' - V) BUNGALOW'S Α' Τάξεως 923 κλινών. .
Καί χολλών χροσθέτων εγκαταστάσεων, ώς καταστήματα, 

εστιατόρια, κινηματοθέατρα, κολυμβητήρια κλχ. Συνεχεία 
τον γεγονότος αυτού καί τής άνατιμήσεως τών ειδών ή άνω 
Εταιρεία είσήγαγε μέχρι τής στιγμής χλέον τών 45.000.000 
δφλλ. Η.Π.Α. Ή Εταιρεία διά τής άχό 18ης Άχριλίον 
1975 αΐτήσεώς της ήτήσατο άφ’ ενός μεν την τροχοχοίησιν 
τφύ Β.Α. 714/1968, ώστε νά αύξηθή τό χρός ΰχοχρεωτικήν 
εισαγωγήν κεφάλαιον έκ τοϋ χοσον τών δολλ. Η.Π.Α. 
7.000.000 εις τό χοσον τών 65.000.000 άφ’ ετέρου δε τήν 
τροχοχοίησιν τής άχό 4.11.1968 Συμίάσεώς της μετά τον 
'Ελληνικόν Δημοσίου κυρ ωθε ίσης διά τον Ν.Α. 69/68, ώστε 
αΰτη νά χροσαρμοσθή χρός τήν νέαν διαμόρφωσιν τής έχεν-1 
δΰαεώς της, ώς καί τήν χαράτασιν τον χρόνον όλοκληρώ- 
σεως ταντης. Ή αρμόδια Έχιτροχή τον Ν.Α. 2687/1953 
ένέκρινε τήν άχοδοχήν τών αιτημάτων τής Εταιρείας ώς 
!ίρό,ς τήν τελικήν διαμόρφωσιν τής έχενδνσεώς της καί τήν 
χαρατασιν τής xpo-3-εσμίας ολοκλήρωσε ως τούτης, έν συνεχεία 
δέ νχεγράφη μεταξύ τον Δημοσίου καί τής Εταιρείας ή άχό 
27ης Τανουαρίον 1977 Σύμβασις, ήτις έφ’ όσον τροχοχοιή 
σύμβασιν κυρωόείσαν νομο-3ετικώς δέον νά τύχη καί αΰτη 

; νομοθετικής κυρώσεως. ' ' . · ,
' Διά ^τής σνμβάσεως τάύτης άντικα·3ίσταταε μόνον ή χαο. 
ί τοϋ άρ-3ρον 3 τής διά τον Ν.Α. 69/1968 κε»ρω*$είσης άχό 
4ης Νοέμβριον 1968 Σνμβάσεως μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δη
μόσιου καί τής Άνων. Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡ
ΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.».

τόννων, · -
δ) έχεξεργασίαν καί σΰσκευασίαν βρωσίμων έλαιών, 
ε) ίδρνσιν οίνοχοιείου μετά συγκροτήματος έμφιαλ^ώσεως. 

χαλαίώσεως οίνον καί έγκαταστάσεως διά χαράγωγα^ τον-οΐ- . 
νον, ώς άιχόσταγμα οίνον, ορεκτικά χοτά καί ήδύχοτα.

ζ) ίδρνσιν μελισσοτροφείΐκ» μετ’ έγκαταστάσεως έξευγενι- 
σμον μέλιτος καθώς έχίσης καί

η) δημιουργίαν 35.000 έλαιοδένδρων,. 3.500 στρεμμάτων 
άμχχλώνων, 3.000 δένδρων αμυγδαλών, 10.000 δένΙ’ρων 
έσχεριδοειδών καί 4.000 στρεμμάτων ορεινών λειμώνων.

Β. Εντός δή xpo-Sεστίας 7 έτών άχό τής δημοσιεύσεως 
τοϋ αϋτοΰ, ώς άνω, ύχ" άριθ. 714/1968 Β.Α. τά ΰχόλοιχα 
έν άρθρω 1 τον αντον Δ/τος άναφερόμενα, ήτοι: .

* *' .7 I '
. ► α) ξενοδοχειακάς έγκαταστάσεις 1.000 — 1.200 κλι
νών. λ καί β' κατηγορίας ΰχό μορφήν ξενοδοχείων, είτε έν 
μέρει ΰχό μορφήν BUNGALOWS,
. 6) έγκαταστάσεις GAMPING δι’ έξνχηρέτησιν 500 '— 
1.000 ατόμων,

γ) αθλητικόν κέντρον,
δ) γήχεδχ τέννις καί άθλοχαιϊιών, · '
«) χισίνας,
ζ) BARS,
η) έγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, 
θ) έχεξεργασίαν τών ΰχόχροϊόντων τής ελαίας, 

ί. ι) ίτερα 35.000 έλαιόδενδρα,
κ) ίτερα 1.500 στρέμματα άμχελώνων, 
λ) φυσφικιώνων (70.000 δένδρα χερίχον).

.. μ) χηχεντιχά (στρέμματα 100 χερίχοο),
ν) καί ίτερα 4,000 στρέμματα ορεινών λειμώνων χρός 

άνάχτνξιν κτηνοτροφίας καί χτηνοτροφέας καί *

ξ) τά άναγκαιοξντα ψυγεία καί ψυκτικούς χώρους, ώς έχί
σης τήν κατασκευήν εντός τής δλης, ώς άνω.· έκτάσεως 
καθώς καί εις τό έλος καί τήν ελώδη χεριοχήν αύτον έργων 
νχοδφμής (ίργα όδοχοιιας, γέςυραι, χεζογέφνραι, δίκχυον 
ϋδρεύσεως, δίκτυον άχοχετεύσεως, έγκατάσχασις καθαρισμόν 
λυμάτων, δίκτνον διανομής ηλεκτρικής ένεργείας, τηλεφωνι
κό·/ δίκτυον, άντλιοστάσιον, τεχνιταί λίμναι).

Τόσον ή ώς άνω χροθεσμία τών 2 έτών, όσον καί ή τών 
7 έτών, θά είναι δυνατόν νά χαραταθώσιν έχί έξ μήνας εί- 
σετι δι’ άχοφάσεως τον Ύχουργον 2λντονισμοΰ, έφ’ όσον σνν- 
τρέχονσιν ειδικοί χρός τούτο λόγοε». ’ ·"· \ ~···.

Έν ’Αθήνας τή 27 ’Ιανουάριου 1977

Ό Υχουργός Συντονισμού ^ : ·:,
. . ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ . 7 ·' ;;


