
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Εζι τοΰ σχεδίου Νόμου «ζερί εξαγοράς μετοχών τής Εται

ρείας « Ελληνικά Διυλιστήρια Άσζρογύργου Α.Ε.» ΰζό τού
Ελληνικού Δημοσίου».

Πρό ς την Βουλήν τών Ελλήνων.

—Α—

1. Την 13ην Άζρ ιλίου 1970 ΰζεγράφη μεταξύ τού Ελ
ληνικού Δημοσίου καί τού Στ. Νιάρχου σύμόασις. ήτις έκυρώ- 
-3η διά τού Ν.Α. 549/70. Περαιτέρω δυνάμει τού Ν.Α. 
2687/53 έξεδό·3η τό Β.Α. 628/70 «ζερί έγκρίσεως εξαγω
γής 190.000.000 δολλαρίων Η.Π,Α· "*?* "ού *· Ετ. Σ.
Νιάρχου διά την ζραγματοζοίησιν βιομηχανικών έζενδύσεων».

2. Δυνάμει τής ώς άνω συμόάσεως. ό άνάδοχος άνέλαόε 
την έζέκτασιν τού διυλιστηρίου Άσζροζόργου άζό 1.500.000 
εις 4.500.000 τόννους αργού ζετρελαίου έτησίως καί τόν έκ- 
συγχρονισμόν αυτού, εις τήν δημιουργη-ύεισαν δέ Εταιρείαν. 
« Ελληνικά Διυλιστήρια Ασζροζόργου» ή όζοία. κυρία ούσα 
τού διυλιστηρίου, είχε καί το ζρονόμ:ον τού εφοδιασμού δ:ά 
ζετρελα:οε:δών τής εσωτερικής αγοράς, ό άνάδοχος, διά μιας 
τών έτα:ρε:ών του («Ελληνικά! Έζιχειρήσεις Πετρελαίου») 
έλαδε τα 2/3 τών μετοχών καί τήν διοίκησιν τής εταιρείας, 
το δέ Δημόσιον το 1/3 τών μετοχών. Έζίσης, ό Άνάδοχος 
άνέλαόε οι/έταιρειών του καί τήν ζραγματοζοίησίν τώρ» ούτως 
άζοκλη-3εισών ζαραλλήλων έζενδύσεων, ή σημαντικωτέρα τών 
όζοίων είναι ή μόνιμος δεξαμενή τών 500.000 τόννων ήτις 
εΰρίσκεται ΰζό κατασκευήν.

3. Ή ώς άνω σύμόασις καί τό σχετικόν διάταγμα 628/70 
ζαρεζεμφ-3ησαν εις τήν διαδικασίαν άνα-3εωρήσεως ή λόσεως 
τών νόμων 141/75 καί 207/75.

Έξ’ άλλου τόσον ό άνάδοχος όσον καί τό Δημόσιον ζροσε- 
φυγον εις τήν ΰζό τού άρ·3ρου 27 τής συμόάσεως ζροδλεζο- 
μένην άλλοδαζήν διαιτησίαν διά τάς έκ τής συμόάσεως άνα- 
κυψάσας διαφοράς των,

4. Παραλλήλως καί άσχέτως ζρός τάς άνω διαδικαστι
κός ένεργείας καί τήν όργάνωσιν τής ύζερασζίσεως τών συμ
φερόντων τού Δημοσίου, ή Κυδέρνησις. κατά τήν αυτήν χρο
νικήν ζερίοδον, έμελέτα τό όλον ·3έμα τής άσκήσεως νέας 
ζετρελαΓκής τυολιτικής. Βασική ζροϋζό-3εσις τής νέας ζε- 
τρελαϊκής ζολιτικής είναι ό ζλήρης έλεγχος ενός διυλιστη
ρίου ζαρά τού Δημοσίου. Ή τελευταία αύτη έζιδίωξις ταυτί
ζεται άζολύτως με τήν άνάγκην λόσεως τής συμόάσεως Δη
μοσίου - Νιάρχου, ήτις νομικώς ήτο δυνατή δυνάμει τών Ν. 
141/75 καί 207/75.

5. Τό Δημόσιον έχει ζλήρως έκκσ·3σρισμένας ·3έσεις, τόσον 
ώς ζρός τήν διά τού Ν.Δ. 549/70 κυρω-3εΐσαν σύμδασιν, όσον 
καί έζί τών άναγκών αυτού διά τον ζλήρη έλεγχον τού διυλι
στηρίου Άσζροζόργου, άτινα άζλώς συνέζεσαν χρονικώς. Το 
όλον ζρόόλημα λεζτομερώς έμελετή·3η νομικώς. τόσον ύζό 
τό ζρίσμα τής διεθνούς διαιτησίας, όσον καί ΰζό τό φώς τών 
Ελληνικών νόμων. At ΰζάρχουσαι νομικαί λύσεις ζεριορίζον-

(α) Εφαρμογή Ν. 141/75 καί J7. 207/75. Διά τής όδοΰ 
τούτης ήτο δυνατόν νά έζιτευχ·$ή είτε άνα-3εώρησις. είτε λύ- 
σις τής συμόάσεως. Ή μέν άνα-3εώρησις δεν ήτο δυνατόν νο
μικώς νά έχη ώς ζρακτικόν άζοτέλεσμα τόν ζαρά τοΰ Δημο
σίου ζλήρη έλεγχον τοΰ διυλιστηρίου Άσζροζόργου, ή δε λύ- 
σις τής συμόάσεως, έκ ζρώτης όψεως έμφανίζετο ώς ζροσφέ- 
ρουσα έζίτευξιν άμφοτέρων τών στρχοιν τοΰ Δημοσίου (λύσις 
συμόάσεως—άζόκτησις διυλιστηρίου), ζλήν έζί όαρυτάτη οι
κονομική ·3υσία. :Ως γνωστόν τήν ή.ύσ:ν τής συμόάσεως μοι-

σζρεζύργου. ι ήτο: 38.600.000 δολλάρια Η.Π.Α. ζερίζουΊ. 
Πέραν τούτου ό άνάδοχος ·3ά ήδύνατο νά ζροσφύγη εις τήν 
άλλοδαζήν διαιτησίαν ιάρ·3ρ. 27 Ν.Δ. 549/70/ όζότε ζλέον 
μετά όεόαιότητος ·3ά ζροέκυζτον νομικαί έζιζλοκα: μή δυνά- 
μεναι έκ τών ζροτέρων νά ζρο£λεφ-3ώσι. ζλήν τού ότι τό δι- 
ϋλιστήριον Ασζροζόργου καί δή κατά \Οίϊ% δεν ·3ά ζεριήρχε- 
το τώ Δημοσίω κατά τήν διάρκειαν τών άνω άντιδικιών.

(ό) Εφαρμογή άρ·3ρ. 106 τού Συντάγματος. Δύο δυνατό
τητας ζαρέχει τό άρ-3ρ. 106 τού Συντάγματος ήτοι: (ι) εξ α
γοράν τής έζιχειρήσεως καί (ι;) αναγκαστικήν συμμετοχήν

έζιχείρησιν. Κατά ρητήν έζιταγήν τής ;αο. 44 τγ.Π
άνω άρ-3ρ. 106. τόσον τό τίμημα τής έξαγοράς, όσον καί τό 
άντάλλαγμα τής αναγκαστικής συμμετοχής τού Κράτους, κα- 
•υορίζεται άζαραιτήτως δικαστικώς, «ζρέζει δέ νά είναι ζλή- 
ρες. άνταζοκρινόμενον ζρός τήν αξίαν τής έξαγοραζομένης 
έζιχειρήσεως ή τής εις ταότην συμμετοχής». 'Εάν τό Δημό
σιον έξηγόραζε τό διϋλιστήριον Άσζροζόργου, ·3ά έζρεζε νά
καταία/.η εις την εταιρείαν « ίν,/.ηνικά Διυλιστήρια Ασζρο- 
ζύργου Α.Ε.» τήν σημερινήν άςίαν αυτού, όζότε ό άνάδοχος 
νά είσέζραττε τά 2/3 τής άξίας αυτού, ήτοι 38.600.000 δολ
λάρια Η.Π.Α. ζερίζου. Βεόαίως το Δημόσιον ήδύνατο ΐντί 
τής εξαγοράς νά συμμετάσχη' άναγκαστικώς εις τήν εται
ρείαν «Ελληνικά Διυλιστήρια Άσζροζόργου Α.Ε.». Διά νό
μου -3ά έγίνετο αύξησις τού κεφαλαίου τής έταιρείας ταότης, 

— ήτις -3ά έκαλόζτετο έξ ολοκλήρου ΰζό τού Δημοσίου,“τοΰ’ άνα- 
δόχου κα·3:σταμένου άζό ζλειοψηφοΰντος μειοψηφούντος με
τόχου εις τήν έταιρείαν τήν έλέγχουσαν τό διϋλιστήριον Ά
σζροζόργου. Καί ή λύσις αύτη είναι μειονεκτική, διότι ζρώτον 
δεν δίδει ζλήρη (1007c) έλεγχον τού διυλιστηρίου καί 
δεύτερον ό καταστάς μειοψηφία μέτοχος έχει τό δικαίωμα νά 
αξίωση τήν ζαρά τού Δημοσίου έξαγοράν τών μετοχών του 
(άρ-3ρ. 106 ζαρ. 5 τού Συντάγματος), τοΰ τιμήματος έξα
γοράς ζιροσδιαρισ-όησομένου δικαστικώς κλζ. κατά τά άνω- 
τέσω, όζότε καί ζάλιν ό άνάδοχος ·3ά εΐσζράξη τήν σημερι
νήν ζραγματικήν άξίαν τών μετοχών του, καρζοόμενος ζλέον 
αύτός άζασαν τήν μέχρι σήμερον ΰζεραξίαν τού διυλιστηρίου 
Άσζροζόργου. Έζί ζλέον, ή λύσις αύτη ουδόλως άζέκλειεν 
τήν δυνατότητα τοΰ άναδόχου νά ζροσφύγη εις τήν άλλοδαζήν 
διαιτησίαν, έζικαλούμενος τάς διατάξεις τής λυομένης συα- 
όάσεως.

(γ) Διά συμδιδασμού λύσις τής συμόάσεως. Ή λύσις αύτη, 
εις τήν τ.'ρακτικήν της έφαρμογήν, ζαρουσίαζε ζλείστας όσας 
δυσχερείας. διότι καί ζάλιν έτι·5ετο -3έμα τοΰ τί -3ά κατεόάλ- 

-λετο εις τότ/ άνάδοχον, λυόμενης τής συμόάσεως. Ή -3έσ:ς 
τοΰ Δημοσίου ήτο ότι ή σύμόασις ζρέζει νά λυ-5ή έζί κατα- 
όολή τώ άναδόχω ζαντός ζοσού, όζερ ουτος ζράγματι έδαζά- 
νησε, άναζροσαρμοζομένου καί έντόκως. Ή ά-^ω -3έσ:ς, κατ’ 
έξοχήν συμφέρουσα διά τό Δημόσιον, άζέκλειεν τάς όαρυτά- 
τας διά τό Δημόσιον συνεζείας έκ τής άζοτιμήσεως τοΰ διϋ- 
λιστηρίου Άσζροζόργου. όάσει τής σημερινής του άξίας. Ή- 
το όμως καί δίκαια διά τόν άνάδοχον. διότι τό Δημόσιον -3ά 
κατέόαλλεν αΰτώ όχι άζλώς τά ζοσά, άτινα ουτος έδαζάνη- 
σεν έντόκως. άλλά καί άναζροσαρμοσ-3έντα. Διά τήν ά>αζρο- 
σαρμογήν έλήφ·3η ώς δάσις ό δ:ε-3νώς ζαραδεκτός NELSON 
INDEX, όστις άζοκλειστικώς ισχύει διά διΰλιστήρια. Έν 
άλ/.οις, ό άνάδοχος δεν ·3ά συμμετείχεν εις τήν ΰζεραξίαν 
ολοκλήρου τοΰ διυλιστηρίου και συνεζώς τό Δημόσιον -3ά έλάμ- 
όανε καί ζάλιν ζάν ό,τι ή Δικτατορία έζώλησε κατά τό έτος 
1970, εις οιαν άκριόώς τιμήν τότε τά έζώλησε. Είναι ζεριτ- 
τόν νά λεχ-5ή έν ζροκειμένω ότι ή άνω λύσις έχε: καί έτερα 
δύο ζλεονεκτήματα: Πρώτον, άζοκλείει τάς έκ τής διε-3νοΰς 
δαιτησίας έζιζλοκάς καί δεύτερον έντός έλαχιστου χρονικού

Άσζροζόργου κατά 100% ζερι-'το διϋλιστήριον
■-ϋάί'-πτ ττ-ραιώς ·>α ηκο/.ου-3ε: η οια ζλειστηριασμου εκκα-5αρ:σ 

ζεριουσίας τής έταιρείας «Έό.ληνικά Διυλιστήρια Άσζροζύρ- 
γου Α.Ε.», κυρίας τού διϋλιστήριον Άσζροζόργου. Συνεζώς 
ή ανω οδός κατέληγεν εις τό άζοτέλεσμα έ άνάδοχος νά εΐσ- 

"ά 2/3 τής σημερινής άξίας τού διϋλιστηρίου Ά-

διαστήματος
έρχεται εις τό Δημόσιον.

Είναι ζροφα/ς ότι έκ τών άνω τριών"λύσεων ή ζλέον έν- 
όεδειγμένη καί συμφέρουσα ήτο ή τρίτη, καίτοι φυσικά οΰδέ- 
ζοτε ζαρεγνωρίσ-ύη ή δυσκολία νά καταστή ή λύσις αύτη ζρα- 
-ρματικότης.



6. Κατόπιν τής έπιλσγής τής προσφάτου καί συμφερούσης 
ϊιά το Δημόσιον λύσεως έγένσντο λεπτομερείς έκτιμήσεις περί 
τοΰ τι πράγματι έίαπάνησεν ό χ/ϋοχοτς καί μετά τούτα έγε- 
νετο άνσπρ-οσχρμογή βάσει τού άνω NELSON INDEX, τέ
λος ϊέ ύπελογίσΔη έπιτόκιον προς 9,5% έτησιως. Ουτω χροε- 
κυψεν οτι ο άνάίοχος εοει να /,αοη i2.oo8.000 οολλ. ΙΙΠΑ.

7. Π ροκειμένου νομικώς νά ίυνηόή το Δημόσιον άπροσκό- 
::τως νά συνέχιση τήν έ/μεταλλευσιν τού ϊιϋλιστηρίου Α- 
σπροπύργαυ (νομική προσωπικότης φορεως, μ ή έςόφλησις τών 
οχνείων’ίιά την έπέκταισιν καί έκσυγχρονισμόν τοΰ ϊιϋλιστη- 
ρίου χλπ.), άπεφασίσΔη όπως προτχόή εις τον άνάϊοχον νά 
πωλήση τάς μετοχάς τοο εις το Δημόσιον άντε 12-358.000 
δολλχρίων Η.Π.Α., όττότε πλέον το Δηιόσιο_ν Δα καΔιστχτο 
κύριον τον συνόλου (100%) τών μετοχών τής έταιρειας .οϋ 
ϊιϋλιστηρίου. ΟίκοΔεν νσείτα; οτϊ μια το:χυτή ρυΔμισις συ'/i- 

πήγετο άμοιβαίαν απαλλαγήν άπό τών λοιπών έκ τής συμία- 
σεως ύποχρεώσεών.

8. Α! ίtαττραγματεύσε:ς ύπήρξαχκαί μακραί καί έπίποναι, 
πλήν κατέληξαν εις πλήρη άποϊοχήτν τών ϊικαιων Δεσεων 
τοΰ Δημοσίου παρά τοΰ άναϊόχου.

9. Προβαίνομεν ήίη εις τήν^ y.xr’ άρΔρον άνάλυσιν τών 
ϊιατάξεων τοΰ ύπό ψήφισιν σχεϊιου νόμου.

_____________ ΆρΔρον πρώτον------

Διά τοΰ ττρωΤου άρΔρου κυροΰται ή μετά τών εταιρειών 
τοΰ άναϊόχου καταρτισΔείσα σύμβασις μετά τών παραρτημα- 
των Χυτής. Το περιεχόμενον τής συμβάσεως ταύτης άναλύο- 
μεν κατωτέρω:

ΆΐρΔρον 1.
Διά τοΰ ά’ρΔρου 1 τής συμβάσεως συνεφωνήΔη^ ή αγορά 

ύπό τοΰ Δημοσίου παρά τής έταιρείας «Έλληγικαί, Επιχει
ρήσεις Πετρελαίου Α..Ε.», ή οποία είναι μία τών εταιρειών 
τοΰ 'Ομίλου Νιάρχου, τοΰ συνόλου τών εις την κυριότητα της
200.000 μετοχών τής εταιρείας «'Ελληνικά Διυλιστήρια Ά- 
σπροπύργου Α.Ε.», βΐτινες αντιπροσωπεύουν τα 2/3 τοΰ με
τοχικού κεφαλαίου τής τελευταίας. Τοιουτοτρόπως το Δη
μόσιον Δά καταστή κύριον (100%) τής εταιρείας τοΰ οιϋλι- 
στηρίου τοΰ Άσπροπύργου. ,

ΆρΔρον 2..

100% τού ϊιϋλιστηρίου, ότι οί ίιοικοΰντες αΰτο Δα ενεργούν πάν
τοτε τή έγκρίσει τοΰ Δημοσίου. Τούτο έπιτυγχάνεται ϊιά τής
ίττοχρεωτ •·αής σ-^ι^ράξεως ένός τών έκπροσώπων τοΰ ΔημΟ-
σίου εις τήν εχττρο^ώττ^ιν της έταιρείας τού ϊιϋλιστηρίου.
Oly.G'Ssv νοειτ at. τρίίλεζζ’

·.'at ce ύπό τού τελευταίου έϊαφίου
τής παραγράφου ταύτης, ότι, εύΔύς ώς το Δημόσιον καταστή 
κύριον τοΰ 100% τών μετοχών τής εταιρείας τού ϊιϋλιστηρίου 
(«Ελληνικά Διυλιστήρια Άσπροπύργου Α.Ε.»), Δά έκλέξη 
το ϊιοικητικόν συμβούλιον αυτής καί το τελευταιον Δά άποφα- 
σίζη κατά τό οοκοΰν επί τής έκπροσωπήσεως τής εταιρείας.

ΆρΔρον 3.
■ Παρ. 1. Προκειμένου το Δημόσιον νά παραλάβη τάς ύπ’ 
αυτού άγοραζομένας μετοχάς ϊέον όπως: (α) καταΔέση τό τί
μημα (12.358.000) ϊολλάρια εις συνάλλαγμα, (έν προκειμέ- 
νω ϊέον νά ληφΔή ύπ’ οψιν ότι τό τίμημα Δά ήτο εις συνάλλα
γμα έξακτέον καί άν ακόμη έφηρμόζετο το άρΔρ. 106 τού Συν
τάγματος. όπερ ρητώς ορίζει ότι αΐ ίιατάξεις, περί έπανεξα- 
γωγής κεφαλαίου εξωτερικού ισχύουν), ((ο) έπιστρέψη τάς. ας 
έχει λάβει. έγγυητικάς έπιστολάς, ϊιά την έκτέλεσιν τής λυό
μενης πλέον συμβάσεως. τής κυρωΔείσης ϊιά τοΰ άνω Ν.Δ. 
549/1970, (γ) καί (ϊ) είτε άπαλλάξη τάς εταιρείας τοΰ 
άναϊόχου άπό τών υπέρ τής εταιρείας τού ϊιϋλιστηρίου εγγυή
σεων των προς τρίτους είτε παράσχη_ αύταίς τρ απεζικάς άντεγί. 
γυήσεις. At έταιρείαι τοΰ άναϊόχου παρέσχον προς τρίτους εγ
γυήσεις ϊιά ·τήν πραγματοποίησιν τής έπεκτάσεως - έκσυγχρο- 
νισμοΰ τοΰ ϊιϋλιστηρίου, φυσικόν συνεπώς είναι αύται είτε νά 
άπαλλαγώσιν ώς έ*ργυήτριαι, είτε νά έςασφαλισΔώσι ϊι' άντεγ- 
γυήσει ν άπας καί πλέον πωλοϋν την συμμετοχήν των εις πό 
ϊιϋλισ ήριον τώ Δημοσίω. Πέραν όμως τών ανωτέρω, πό Δη
μόσιον ώς y.uptov τοΰ 100%, έςακολουΔεί νά άπολαύη τών πι
στώσεων, τάς οποίας ό άνάϊοχος ιέςησφάλισεν καί φυσικ/y είναι 

" νά άναλάόη τάς υπέρ τών πιστώσεων τούτων εγγυήσεις.
Παρ. 2. Διά τής παραγράφου ταύτης ϊιασφαλίζετα: πλήρως 

τό Δημόσιον ότι ή εταιρεία τοΰ ϊιϋλιστηρίου («Ελληνικά Διυ
λιστήρια Άσπροπύργου Α.Ε.») ίέν έχει καί άλλας υποχρεώ
σεις, αγνώστους τώ Δημοσίιρ, ϊεϊομένου οτι άπασαι αί έταιρείαι 
τοΰ άναϊοχου παρέχουν σχετικώς την άνεπιφύλακτον έγγύησίν 
των. Μεταξύ τών έγγυητριών περιλαμβάνεται καί ή «'Ελλη
νικά Ναυπηγεία Α.Ε.», αναμφισβήτητου φερεγγυότητος.

Παρ. 1. Προκειμένου νά βείαιιοΔώμεν ότι το τίμημα αγο
ράς τών μετοχών ($ 12.358.000) είναι καί άνάλογον τής 
αξίας τών 2/3 τοΰ ϊιϋλιστηρίου Άσπροπύργου έλάίομεν την 
συνηχμένην εκΔεσιν έκτιμήσεως τής σημερινής πραγματικής 
αξίας αύτοΰ. Ή έν.Δεσις έκτιμήσεως άκολσυΔεί τρεις ϊιαφό- 
ρσυς τρόπους έκτιμήσεως ϊιϋλιστηρίων, οίτινε,ς, άπατ/τες, είναι 
τρόποι ϊιεΔνώς παραϊεσεγμένοι. Βάσει τοΰ πλέον συντηρητι
κού έκ τών υπολογισμών τούτων, ή πραγματική άξια τοΰ 
ενεργητικού τής έταιρείας τοΰ ϊιϋλιστηρίου ανέρχεται σήμε
ρον εις 12i.000.000 περίπου ϊολλάριχ Η.Π.Α., βάσει ϊέ 
ταύτης τά 2/3 τής άήίας τοΰ ϊιϋλιστηρίου είναι ίσα προς 
τά 2/3 τής ϊιαφορίς ενεργητικού (8 121.000.000) καί υπο
χρεώσεων τής εταιρείας (αί όποίαι ανέρχονται εις 63.000.000 
οολλάρια), ήτοι 38.600.000 ϊολλάρια Η.Π.Α. Συνεπώς βά
σει τών παρά τών άρμοϊίων εΐϊικών γενομένων λεπτομερών 
υπολογισμών, τό καταβαλλόμενο·/ τίμηαα είναι συμφέρον ϊιά 
τό Δηυόσίον. ,

Παρ. 2. Διά τής παραγράφου ταύτης νομικώς καί ούσια- 
στικώς έξασφαλίζετα: τό Δημόσιον ότι άμα τή κυρώσει τής 
παρουσης συμβάσεως καί τή έκπληρώσει τών ύποχρεώσεών 
του Δά λάβη τάς άγοραζφμένας μετοχάς.

Παρ. 3. Ή παράγραφος αΰτη προσϊιορίζει τά παρά τοΰ 
Δημοσίου ένεργηΔησόμενα ϊιά τήν παραλαβήν τών μετοχών, 
ταΰτα ά·;αλυονται έν άρΔρ. 3 πασ. 1 τής συμβάσεως.

Παρ. 3. Αί ά·/ω έγγυήτριαι έταιρείαι τοΰ άναϊόχου ύπο- 
χρεοΰνται νά παρεμβαί-υουν καί νά αναλαμβάνουν τάς ϊίκας 
κατά τής εταιρείας τοΰ ϊιϋλιστηρίου, οσάκις αύται βασίζωνται 
έπί άξιώσεων, ϊι’ ας, κατά τά ά"^ωτέρω, έχουν έγγυηΔή αΐ 
άνω έταιρείαι.

Π αρ. 4. Τό Δημόσιον άντιστοίχως έγγυάται καί αύτό, καΔ’ 
ό κύριον τοΰ 100%, τήν έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών τής έ- 
ταιρείας τοΰ ϊιϋλιστηρίου τών ρητώς καί περιοριστικούς άνα- 
φερομενων εις τό Παράρτημα Γ' τής κυρουμένης συμβάσεως 
καί ά/αλαμβάνει ώσαύτως τήν ύποχρέωσιν νά παρεμβαίνη εις 
τάς ϊίκας, τάς καλυπτομένας παρά τής τοιαύτης έγγυήσεώς 
του.

Παρ. 5. ΡυΔμίζετα: τό Δέμα τών έκκρεμών ϊιαιτησιών με
ταξύ τής έταιρείας τού ϊιϋλιστηρίου καί τών έργολάβων κα- 

.τασκευαστών, εις τρόπον ώστε ή εταιρεία τοΰ ϊιϋλιστηρίου 
(«’Ελληνικά Διυλιστήρια Άσπροπύργου») νά έχη μόνη τά ίι- 
καιώματα καί ύποχοεώσεις έξ αυτών.

ΆρΔρον 4.

Παρ. 1. Ώς γνωστόν ϊυνάμει τοΰ άρΔρου 11 παρ·. 4 τού 
Α.Ν. 148/1967 ή πώλησις μετοχών οέν ύπόκειτα: εις φόρον, 
τέλος ή χαρτόσημο·/, συνεπώς ή ϊιά τής παραγράφου ταύτης 
απαλλαγή ουσία καταλαμβάνει μόνον τάς έγγυήσεις. άς ϊί- 
ϊουν τώ Δημοσίω αί έταιρείαι τοΰ άναϊόχου ϊιά τάς ύποχρεώ- 
σεις τής έταιρείας τοΰ ϊιϋλιστηρίου, αίτινες οέν περιλαμβάνον
ται έν τοίς βιβλίοις αυτής καί συνημμένω τή παρούση Παραρ>- 
τήματ: «Γ» καί περί ών έγγυήσεων ή παρ. 2 τού άρΔρου 3 τής 
κυρουμένης συμβάσεως. Ή άπαλλαγή αΰτη είναι εύλογος, 
καΔόσον αί έγγυήσεις ϊίϊοντα: ύπέρ τοΰ Δημοσίου.
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Πζ:. '2. Ear; μίζ έτζ-ρείζ ερζγμζτοεοιήση κέρδος ex τής 
εωλήσεως μετοχών. τούτο δέν φορολογείτζ*. κζ'Γεαραμένει ώς 
αφορολόγητον ειδικόν άεοθεματικόν (άρθρ. 10 εαρ. 3 το] 
Α.Ν. 248/67 καί άρθρου 6 Ν.Δ. 34/68). Διά τής εζραγρά- 
φου τζύτης ή άεζλλαγή έεεκτείνετα: κατά κατά τήν διανομήν 
τού εροϊόντος τής εωλήσεως των μετοχών ε"ίς τους μετόχους 
τής Εταιρείας.

Ώς εροκύετει εκ τών άνωτέρω εν εαρ. G έκτιθεμένων, τό μέν 
τό εροκϋετον κέρδος είναι θεωρητικόν. το οέ έάν το Δημόσιον 
δέν άττέκτζ τό Διυλιστήριο·/. ή εταιρεία θά έξηκολούθει ύφι- 
σταμένη καί συνεεώς δυνάμει τών άνω διατάξεων δέν -Sz ετί
θετο θέμα φορολογίας. Έξ άλλου ή ερόθετις τού άναδόχου 
είναι νά συγχωνεύση άεάσζς τάς εαρ’ ζύτοΰ ίδρυθείσζς, διά 
τους σκοεούς τής λυόμενης συμβάσεως εταιρείας. μετά τής 
«Ελληνικά Ναυεηγεία Α.Ε.». ττερ; ής ή άμέσως έεομένη εζ-

Πζρ. 3. Παρέχεται ή ϊυνζτότης συγχωνεύσεως τών άνω 
εταιρειών 'μετά τής (/Ελληνικά Νάυεηγείά Α.Ε.» βάσει τοΰ 
ΐσχύοντος Ν.Λ. 1297/72.

Πζρ. 4. Δυνάμει τής λυόμενης συμβάσεως τά «Ελληνικά 
Ναυεηγεία Α.Ε.» είχον άναλάβει τήν ύεοχρεωσιν νά εραγμα- 
τοεοιησουν δύο επενδύσεις: (ζ) μίχ/ μόνιμον δεξαμενήν. χω
ρητικότητες ελοίων τουλάχιστον 240.000 τόννων DWT καί 
(β) τό έργοστάσ’.ον κζτζσκευής μηχανών, ερός εραγματο- 
εοίησιν οέ τούτων ή ρ χ: σ "ά ν ~ ε ρ ο ε α ρ α σ κ ε υ ά στ:κάς εργασίας (άΰ- 
,ξησις τοΰ κεφαλαίου των κλε.). Ή έεένδυσις τής δεξαμενής 
εροχωρεί κζνον.κώς, πρόκειται δέ εερι μονίμου δεξαμενής 
ν.αυεηγήσεως ελοίων 500.000 τόννων DWT, δι’ ήν ή δαεά- 
νη θά είναι τουλάχιστον 40.000.000 δολλάρια Η.Π.Α. 
Λχμβανομένου υ-' οφίν ότι τά «Ελληνικά Ναυεηγεία Α.Ε.» 
έχουν πραγματοποιήσει λίζν άξιολόγους έεενδότεις, άλλά κζι 
κατόειν τής λύσεως τής συμβάσεως συνεχίζουν κζι τήν άνω 
έεένδυσιν. κζίτοι διεθνώς ή κατασκευαστική βιομηχανία 
ελοίων διέρχεται κρίσιν, έκρίθη αναγκαίο-/ νά διατηρηθούν 
τινες τώ,ν διατάξεων τής λυόμενης συμβάσεως άεοκλειστικώς 
και μόνον διά τήν δεξαμενήν των 500.000 τόννων DWT, 
ώστε καί διά τήν έεένδυσιν ταΰτην νά ισχύουν διατάξεις εα- 
ρόμοιαι ερός έκείνας, αί όεοίαι εφαρμόζονται δι’ άεάσας τάς 
μεγάλας έεενδύσεις έν -ή Χώρα.

Άρθρον 5.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζονται άεασζι αί εκκρεμότητες 

μεταξύ Δημοσίου κζ! άναδόχου. θά ΐσχύση δέ τούτο άεό τής 
παραλαβής τών μετοχών τής έταιρείας «Ελληνικά Διυλι
στήρια Ασεροεύργου Α.Ε.» εαρά τοϋ Δημοσίου. Εΐδικώτερον:

Πζρ. 1. Λύεται ή σύμίζσις διά τον έφ’ εξής χρόνον, δια
τηρούνται δέ έν ισχύ: ζί έν άρθρο) 4 εαρ. 4 διατάξεις αυτής 
αί άναςερόμεναι εις τήν μόνιμον δεξαμενήν τών 500.000 τόν
νων DWT. ’Επειδή άεζντζ τά δάνεια διά τήν έεέκτασιν - 
εκσυγχρονισμόν τοϋ εαρά τοϋ Δημοσίου διά τής συμβάσεως 
άεοκτωμένου Διυλιστηρίου συνήςθησαν εαρ: έτζιρείας τοϋ άνα- 
δόχου κατά τήν λυομένην σύμίασιν (άρθρ. 30 εαρ. 1 ). Ταϋτα 
δέ έν συνεχεία έξεχωρήθησζν εις τήν «’Ελληνικά Διυλιστή
ρια ’Ασεροεύργου Α.Ε.», ή τελευταία καταβάλλει τούς τό
κους εις τούς δανειστάς διά τής έταιρείας τοϋ άναδόχου. Ή 
διατηρούμενη διάταξις (άρθρ. 30 εαρ. 8γ) προβλέπει ότι ή 
καταβολή τών τόκων ύεό τής εταιρείας «'Ελληνικά Διυλιστή
ρια ’Ασεροεύργου Α.Ε.» εις τήν εταιρείαν τοϋ άναδόχου, ή 
όεοία δέν είναι ό ουσιαστικός δικαιούχος τών τόκων, άλλ’ 
άελώς διά τεχνικούς λόγους διαμεσολαβεί εις τήν εληρωμήν. 
αυτών, είναι αφορολόγητος· φυσικά ό ουσιαστικός δικαιούχος 
τών τόκων (δανειστής) καταβάλλει τούς κατά νόμον φόρους 
εισοδήματος.

Παρ. 2. Διά τής εαραγράφου τούτης άμοιβαίως τά συμ
βαλλόμενα μέρη εαραιτοΰντα: τών εκατέρωθεν αξιώσεων άφοϋ 
δια τής κυρουμένης συμβάσεως τακτσεσιοϋνται αί μεταξύ των 
διάφοροί. Ρητώς διατηρούνται αί φορολογικοί καί δασμολο
γικοί αξιώσεις τοϋ Δημοσίου κατά τών συμβαλλόμενων εται
ρειών.

Παρ. 3. Διά τής ύεό κύρωσιν συμφωνίας μεταξύ άλλων 
εεετεύχυη καί ή έκ.ατέρωθεν εαραίτησις άεό τών εκκρεμών 
άλλοδαεών διαιτησιών. Πράγματι τόσον αί έταερειαι τοϋ άνα- 
δοχου όσον καί τό Δημόσιο// είχαν εροσφύγει εις τήν άλλο- 
δζεήν διαιτησία'/ συμφώνως ερός τό άρθ-ρ. 27 τής λυόμενης 
συμβάσεως, εροέβαλον δέ κατ’ άλλήλων διαφόρους άξιώσεις 
ά\άγομενας εις τήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως. τοϋ άνοδό·/ου 
εεικαλουμένου καί άντισυντσιγματικότητα τών νόμων 141/75 
καί 207/75. Είναι φυσικόν μετά τήν έειτευχθείσαν ρύθμισιν 
ζί αξιώσεις ζύται καί τών δύο ε/.ευρών νά καταργοϋντα: 
άμοιβαίως. Πρέεει νά τονισθή άλλως τε ότι οίαδήεοτε καί 
αν ήτο ή εκβασις τής διαιτησίας δέν θά ήδύνατο νά εεριέλθη 
μέσω αυτής εις τό Δημόσια/ τό Διυλιστήριο'/ ’Αστροεύργο-J 
έναντι οίουδήεοτε τιμήματος. ’Εκτός τούτου, ή διαιτησία δυ
νάμει αυτής τούτης τής άρχικής συμβάσεως. είχε τό δικαίω
μα νά χορηγήση εις τον άνάδοχον εαρατάσεις εροθεσμιών 
καί νά έξεύρη τυμβιβαστικάς λύσεις διά εάν ενώπιον αυτής 
άχθέν θέμα.

Π ζρ. 4. Έεειδή, ώς γνωστόν, τά δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 2687/ 
1953 έκδιδόμενα διατάγματα δέν είναι δυνατόν νά ά/αντλη
θώ σι ν άνευ τής συγκατταθέσεως τών έεενδυτών διά τούτο 
εεριλαμβά'/εται εις τήν σύμίασιν ή σια/αίνεσις αυτών.

Παρ. 5. Λόγω τής θέσεως τοΰ Δη/χοσίου ότι ό Στ. Νιάρ- 
χος έξιηκολούθει νά εαμζμένη ύεεύθυνος (σιορευτική χ/αίο- 
χή) καί μετά τήν σύστασιν εαρ’ χύτου τής «’Ανωνύμου Εται
ρείας Γενικών Έεενδύσεων» (άρθρ. 2 Ν.Δ. 549/70), εερι- 
ελήφθη εις τή-/ ύεό κύρωσιν σύμίασιν ή εαρ άγραφος χυτή.

Πζρ. 6. Εις εεριετώσεις αγοράς μετοχών εάντοτε ο! 
εωληταί καί μέχρι τής εωλήσεως διοικοϋντες λαμβάνουν 
άναγνώρισιν τής διαχειρίσεώς των. Τοιαύτη γίνεται καί έν 
εροκειμένφ.

Άρθρ ον 6.
Διαφοραί έκ τής ύεό κύρωσιν συμβάσεως άεοκλειστικώς 

λύονται δι’ άμιγώς 'Εΐέ.ληνικής διαιτησίας. Ώς έειδιαιτητής 
ορίζεται ό Πρόεδρος τα/ Άρε ίου Πάγσυ. Οϋτω, εαύει, ή έξάρ- 
τησις τών δικαιωμάτων τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου εκ τής άλ- 
λοδαεής διαιτησίας, τήν όεοίαν τοϋ είχεν, έειβάλει ή Δικ.τα- 
τορία. .

Άρθρον 7.
Παρ. 1. Ή ισχύς τής συμβάσεως καί ή εφαρμογή τχύτης 

ήρτηνται έκ τής διά νόμου κυρώσεώς της. Δύο διατάξεις 
τής συμβάσεως ήδη έφηρμόσθησαν, ελήν άμφότεραι είναε 
ύεέρ τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου. Αί διατάξεις αύται 
είναι: (α) Άρθρ. 2 εαρ. 2, εαρακατάθεσις τών εωλουμέ
νων μετοχών άεό τοϋδε καί (β) Άρθρ. 2 εαρ. 4, δι’ ου 
ορίζεται ότι άεό τής ύεογραφής τής συμβάσεως ή εταιρεία 
τοϋ Διυλιστηρίου («Ελληνικά Διυλιστήρια ’Ασεροεύργου 
Α.Ε.») δεσμεύεται διά δύο (2) ύεογραφών, έξ ών ή μία ύεο- 
χρεωτικώς εαρ’ έκεροσώεου τοϋ Ελληνικού Δημοσίου. ’&/- 
νοείται, ότι ή ρύθμισις χύτη θά ΐσχύση μέχρι τής μεταίιίά- 
σεως τών μετοχών εις τό Δημόσιον, όεότε τούτο θά διοική 
μόνον του τήν έταιρείχ/.

Παρ. 2. Ή μη κύρωσις τής συμβάσεως έχει ώς συνέ- 
εειχ/ ότι τά μέρη (Δημόσιον — έταιρείαι ά'/αδόχσυ) έεανέρ- 
χονται εις τήν νομικήν καί εραγματικήν κατάστασιν, εις ήν 
εύρίσκοντο κατά τή·/ ύεογραφήν τής ύεό κύρωσιν συμβάσεως.

Άρθρον Δεύτερον.
Διά τής εξαγοράς τών μετοχών ή εταιρεία «’Ελληνικά 

Διυλιστήρια ’Ασεροεύργου Α.Ε.» θά έξακολουθήση χρησι- 
μοεοοοϋσα τάς ειστώσεις, ας ό άνάδοχος έξησφάλισε καί τών 
όεοίων τό ύεόλοιεον, μετά τάς γενομένας ήδη άεοεληρωμάς, 
ύεερβαίνε: σήμερον τά 20.000.000 δολλάρρα Η.Π. Άεαραίτη- 
τος εροϋεόθεσις είναι τό Διυλιστήριο·/ νά έξακολουθήση νά 
λειτουργή ύεό τό αύτό νομικόν καθεστώς, ύφ’ ο ελειτούργει 
κατά τόν χρόνον τής χορηγήσεως τών ά·/ω ειστώσεων, διότε 
σχετικοί όροι εεριλαμβάνονται εις τάς σχετικάς δανειοδοτι- 
κάς χυτού εαρά ξένων τραεεζών κλε. συμβάσεις.
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Άρ-Spcv Τρίτον.

Προχε’.μένου το Δημόαιον νά ταράαχη τάς ύπο τής συμ- 
όάσεως (άρ·$ρ. 3 ταρ. 1*γ καί 1ί) άταλλαγάς άπό των έγ-
γυήαε.ων και άντεγγυήσεις εις τάς εταιρείας του άναϊόχου 
ϊέον νά έξουι:οϊοτη$ή ό Υττουργος τών Οικονομικών ϊιά 
τήν παροχήν τών εγγυήσεων ή βντεγγυήσεων τοϋ Έλληνικοΰ 
Δημοσίου.

Άρόρον Τέταρτον.

Κατόπιν τής έπερχοαενης ουσιαστικής συγχύσεως (τα·υτί- 
σεως ϊανειστοΰ" καί οφειλέτου), απαξ και κύριος τοΰ συνο-

φάσεων τής Οικονομικής ’Επιτροπής.

. ' Άρ-Spov Π έμπτον.
Καταργεΐται ϊιά τήν προχειμένην ύπό-5εσιν ή ϊιαϊιχασια 

τών Ν. 141/1975 xat 207/1975, άπαξ xat ή παραπεμφόεί- 
aa σύμί ασις λύεται xat ούϊένα σκοπόν -3ά εξυπηρετεί πλέον ή 
συνέχισις τής ϊιαϊιχασίας ταύτης.

Άρ-Spov Έχτον.
Πάσα άναγχαία λεπτομέρεια ϊιά τήν εφαρμογήν τοΰ νομού 

ρυθμίζεται ϊιά χοινών άποφάσεων τών Υπουργών Συντονι
σμού Οΐχονομιχών καί Βιομηχανίας xa: Ενέργειας.

Άρ-Spov "Είϊομον.

Ή ισχύς τοΰ νόμου άρχεται άπό τής ϊημοσιεύσεώς του ϊιά 
τής Έφημερίϊος τής Κυβερνησεως, πλήν αν άλλως ορίζεται 
έν αύτώ (τή κυρουμένη συμόάσει) χατά τά ανωτέρω έχτε- 
·5έντα. ~ ;
*·'·-.'···. "’Βν Ά-$ήναις τή 4 Δεκεμβρίου 1976

Οι Υπουργοί ν

Συντονισμού
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ

Οΐχονομιχών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Βιομηχανίας χαί Ένερνείας
Κ.’ ΚΟΧΟΦΑΓΌΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διά τής ύ—’ άριθ. Πρωτ. ΕΠ. 100/23.10.76 άποφάσεως 
τοΰ προέδρου τής έπιτροπής τής ύ-’ άριθ. Ε.Π. 36/26.1.76 
αποφασεως τοΰ Ύττουργοΰ Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού, συνεκροτήθη 'Υποεπιτροπή έκ τών : 

α) Πυθαγόρα Μπίκου, Χημικού Μηχανικού 
β) Ραφήλ Μωϋσή, Μηχανολόγου Μηχανικού
γ) Κων/νου Άσκητοττούλου, Δ/ντοϋ Τεχνικών Ύττηρεσιών 

τής ΕΤΕΒΑ καί πρώην Γενικού Διευθυντοϋ τών Διυλιστη
ρίων Άσπροπύργου.

'Ως άντικείμενον τής 'Υποεπιτροπής ώρίσθη ή εντός τοϋ 
συντομωτέρου χρονικού διαστήματος έκτίμησις τής άξίας 
τών τσαγιών εγκαταστάσεων τών διυλιστηρίων Άσττροττύργου 
και η υττοβολή έκθέσεως εις τον Πρόεδρον τής Έττιτροττής.

Εις την έκτέλεσιν τής άττοστολής της, ή 'Υποεπιτροπή 
εβασισθη έττί τών τεχνικών περιγραφών τοΰ διυλιστηρίου, 
ως αυται αναφέρονται εις τά λειτουργικά εγχειρίδια τοΰ ίδιου, 
είς τα έν τοΐς βιβλίοις άπογραφών καί ισολογισμών τής Ε
ταιρείας ΕΛΔΑ Α.Ε. εγγεγραμμένα ττάγια στοιχεία, εις την 
συμβασιν κατασκευής τοΰ διυλιστηρίου μετά τών εργολάβων,

καί, κυρίως, είς την ιδίαν άντίληψιν περί τής συγκροτησεως 
καί ποιότητος τών εγκαταστάσεων, την οποίαν έχουν έκ τών 
μελών τής 'Υποεπιτροπής ό μέν πρώτος ώς άλλοτε τεχνικός 
τοΰ διυλιστηρίου καί νΰν διοικητικός σύμβουλος τής ΕΛΔΑ 
Α.Ε., ό δε τρίτος ώς έπί σειράν έτών Γενικός Διευθυντής τοΰ 
διυλιστηρίου.

Διά τήν ποσοτικήν έκτίμησιν τών παγίων στοιχείων ήκο- 
λουθήθησαν τρεις διάφοροι μέθοδοι ΰπολογισμοΰ :

Πρώτον, ύφίστανται είς την διεθνή βιβλιογραφίαν έκτι- 
μήσεις περί τής άπαιτουμένης σήμερον έπενδύσεως άνά μο- 
μονάδα διυλιστικής ίκανότητος (δολλάρια άνά βαρέλιον 
άνά ημέραν έν συναρτήσει προς την τάξιν μεγέθους καί τον 
βαθμόν πολυπλοκότητος).

Έκ τών έν λόγω στοιχείων, ύπελογίσθη ή έπένδυσις, ήτις" 
θά άπητεΐτο σήμερον διά τήν έν Ελλά δ ι κατασκευήν διυλι
στηρίου ώς τό ΰπό έκτίρίησιν. Έκ τοΰ προκύψαντος ποσοΰ 
έξέπεσε ποσοστόν άντιπροσωπεΰαν τό μέρος τής συνολικής 
τεχνικής ζωής τοΰ διυλιστηρίου το όποιον έχει ήδη παρέλθει 
(παλαίωσις) καί οότω προέκυψεν ή άπομένουσα σημερινή 
άξια τοΰ διυλιστηρίου.

δεύτερον, έχρησιμοποιήθη ό διεθνώς πτχραδεδεγμένοςς δεί
κτης Nelson ό όποιος δίδει τήν σημερινήν άξίαν κατασκευής 
νέου διυλιστηρίου, οίασ$ήποτε συγκροτησεως, ώς συνάρ- 
τησιν τής πραγματικής δαπάνης κατασκευής του καί τοϋ 
χρόνου καθ’ δν έπραγματοποιήθη ή κατασκευή. Έκ τοΰ οΰτω 
προκύψαντος ποσοΰ, έξέπεσε καί πάλιν τό άναλογοΰν ποσο
στόν παλαιώσεως (ώς εις τήν πρώτην περίπτωσιν), και ουτω 
προέκυψε δευτέρα έκτίμησις τής άπομενούσης σημερινής 
άξίας τοΰ διυλιστηρίου.

Τρίτον, έχρησιμοποιήθη έκτίμησις ξένου εΐδικοΰ οίκου, ή 
οποία διεξήχθη προσφάτως δι’ άσφαλιστικούς σκοπούς καί 
άποτελεϊ βάσιν τών έκτιμήσεων καί συμβολαίων διαφόρων 
άσφαλιστικών Εταιρειών, αί όποΐαι άσφαλίζουν τό διυλι- 
στήριον. 'Η έν λόγω έκτίμησις τοΰ ξένου οίκου, έτροποποιήθη 
διά τής εις αυτήν προσθήκης τών μή άσφαλιστέων άξιών 
(θεμελιώσεις κ.λπ.) καί οΰτω προέκυψε καί τρίτη έκτίμησις 
τής ζητουμένης άξίας.

Σημειωτέον δτι είς ,άπάσας τάς ώς άνω εκτιμήσεις δέν 
περιλαμβάνεται ή άξία τών γηπέδων,

Τά βάσει τών τριών ώς άνω μεθόδων προκύψαντα άτΐοτέ- 
λέσματα διά τήν σημερινήν άπομένουσαν ξίαν τών παγίων 
έγκαταστάσεων έχουν ώς άκολούθως :

Έκ τής πρώτης μεθόδου : S S9.300.000
Έκ τής δευτέρας μεθόδου : S 87.800.000
Έκ τής τρίτης μεθόδου : S 89.500.000
Βάσει τών ώς άνω έκτιμήσεων, τών έν τώ ίσολογισμώ 

τής Εταιρείας άναγραφομένων καί παλαιοτέρας έκθεσεως 
τοΰ Εφόρου Έλευσΐνος περί τής άξίας τής γής, προκύπτουν 
τά κάτωθι τελικά συμπεράσματα :

α) 'Ως προς τήν υπεραξίαν τών παγίων στοιχείων 
(πλήν τής γής), ποσόν τής τάξεως τών S 36 εκατομμυρίων 
δολλαρίων.

β) *Ως προς τήν συνολικήν άξίαν τοΰ ένεργητικοΰ τής Ε
ταιρείας, ποσόν τής τάξεως τών S 136 εκατομμυρίων δολ
λαρίων.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
1. Τό Διυλιστήριον Άσπροπύργου. ώς έχει τοΰτο σήμερον, 

προέκυψεν έκ τοΰ έκσυγχρονισμοΰ καί τής έπεκτάσεως τοΰ 
Κρατικοΰ Διυλιστηρίου Άσπροπύργου ή όποια ήρχισε τό 
1970 καί έπερατώθη τον Δεκέμβριον τοΰ 1972.

Εξαιρέσει τής ιδιομορφίας ότι προέκυψεν έκ μικροτέρας 
δυναμικότητος διυλιστηρίου καί τοΰ γεγονότος ότι διαθέτει 
σταθμόν ηλεκτροπαραγωγής διά τήν κάλυψιν τών άναγκών 
του είς περιπτώσεις διακοπής τής παροχής ήλεκτρικής ένερ- 
γείας εκ τοΰ Έθνικοΰ Δικτύου, άποτελεϊ τοΰτο τυπικόν διϋ- 
λιστήριον Ευρωπαϊκού τύπου άνευ μονάδων μετατροπής
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(Cracking Lnits), δυνάμενο’ν νά καλύψη τάς άνάγκας τής 
:ΰαι-ζ?'. κής αγοράς είς προϊόντα f Hydroskim mi ng Ref fine
ry Ι

ο. To Κρατικόν Διυλιστήριον Άσπροπύργου, τοϋ οποίου 
f κατασκευή ήρχισε τό 11*55 καί έπερατώθη τό τέλος τοϋ 
[057, είχε σχεδιχσθή διά νά κατεργάζεται 33.000 BPSD 
^-γοϋ πετρελαίου τόπου Arabian Light καί διέθετε τάς εξής 
μονάδας :

Μονάς ατμοσφαιρικής άποστάξεως 
Μονάς άποστάξεως υπό κενόν 
Μονάς καταλυτικής άναμορφώσεως 
Μονάς άπολήψεως υγραερίων 
Μονχς έμφυσήσεως ασφάλτου 
Μονάς χημικών κατεργασιών 
Μονάς άναμίξεως TEL 
Δεξαμενάς άργοϋ καί προϊόντων 
Σύστημα πυρασφχλείας 
Σύστημα ΰδχτος ψήξεως
Σταθμόν άτμοπαραγωγής - ηλεκτροπαραγωγής

33.000 .ΗPSD
5.000 BPSD 
8.200 BPSD

1.000 BPSD

Επίσης διέθετε :
Εγκαταστάσεις φορτώσεως τελικών προϊόντων
Σύστημα άποχετεύσεως
Μονάδας κοινής έξυπηρετήσεως, ώς σύστημα καυσίμων 

διυλιστηρίου, σύστημα ~ πεπιεσμένου άέρος εργοστασίου 
καί οργάνων, σύστημα διανομής ποσίμου ύδατος, σύστημα 
διανομής ηλεκτρικής ένεργείας, τηλεφωνικόν δίκτυον κ.λπ.

Κτίρια διοικήσεως κ.χ.
Εγκαταστάσεις έκφορτώσεως, άποθηκεύσεως καί άντλή- 

σεως άργοϋ πετρελαίου ΛΙέγαρα)
Προβλήτα φορτώσεως προϊόντων καί δεξαμενόπλοια.
Διά προσθηκών καί-βελτιώσεων κατά την διάρκειαν της 

λειτουργίας τοϋ Κρχτικοϋ διυλιστηρίου ή μέν δυναμικότης 
τής μονάδος ατμοσφαιρικής άποστάξεως ηύξήθη εις 40.000. 
BPSD, ή δέ δυναμικότης τής μονάδος καταλυτικής άποστά
ξεως μετεβλήθη άπό 8.200 BPSD διά παραγωγήν βενζίνης 
80 οκτανίων είς 5.500 BPSD διά παραγωγήν βενζίνης 96 
οκτανίων. . .......

3. Διά τοϋ έν έτει 1973 πραγματοποιηθέντος έκσυγχρονι- 
σμοΰ, αΐ ανωτέρω μονάδες τοϋ Κρατικοΰ διυλιστηρίου ΰπέ- 
στησαν βελτιώσεις τόσον διά τήν έξουδετέρωσιν της έκ τής 
παρόδου τοϋ χρόνου φυσικής φθοράς αυτών όσον καί διά τον 
από πλευράς λειτουργικότητος συνδυασμόν αυτών μέ τάς 
'έας μονάδας.

At διά τής έπεκτάσεως προστεθεϊσαι μονάδες είναι αΐ 
ακόλουθοι :

Μονάς ατμοσφαιρικής άποστάξεως 
Μονάς άποθειώσεως νάφθχς 
Μονάς άποθειώσεως ντήζελ 
Μονάς καταλυτικής άναμορφώσεως 
Μονάς κατεργασίας άερίων

61.000 BPSD
23.700 BPSD
16.700 BPSD 
10.350 BPSD
7,32 έκατ. 

SCFD άέριο καί 2.879 
BPSD ’υγρόν 

1,51 έκατ. SCFD άέριο 
5.698 BPSD ύγρδ 
35 ΜΤ θείου ήμερησίως

2.191 BPSD

Μονάς άπολήψεως υγραερίων 
καί

Μονάς άπολήψεως θείου 
Μονάς άπομακρύνσεως Η 23

-δροθειοϋχον ύδωρ
Επίσης προσετέθησαν αΐ εξής βοηθητικαί εγκαταστάσεις: 
Συστήματα χειρισμοΰ καί άναμίξεως προϊόντων 
Σταθμός άτμοπαραγωγής
Προσθήκαι είς τά υπάρχοντα συστήματα κοινών παροχών 

τεριλαμβανομένων καί δικτύων διανομής άτμοϋ, ύδατος 
τροφοδοσίας λεβήτων, καυσίμων διυλιστηρίου, ηλεκτρικής 
νεργείας, τηλεπικοινωνιών, πεπιεσμένου άέρος, ύδάτων άπο- 
/ετεύσεως, ώς καί συστήματος έκτονώσεως τής πιέσεως μετά 
πυρσοϋ καύσεως άερίων.

Προσθήκαι δεξαμενών είς τό διυλιστήριον.
Προσθήκαι δεξαμενών άργοϋ πετρελαίου είς Μέγαρα.

Νέος άγωγός άργοϋ πετρελαίου 16" καί μήκους 23.5 
ΚΜ-άπό Μέγαρα είς Άσπρόπυργον- καί νέον άντλιοστάσιον 
είς Μέγαρα.

Τροποποίησις τοϋ υφισταμένου αντλιοστασίου είς Μέγα
ρα καί πρόβλεψις δικτύου πυρασφχλείας.

Κατασκευή νέας προβλήτας είς τον Άσπρόπυργον διά τήν 
παραλαβήν άργοϋ πετρελαίου καί φόρτωσιν προϊόντων εις 
δεξαμενόπλοια.

4. Διά τών άνωτέρω προσθηκών τό διυλιστήριο·/ κατέστη 
σύγχρονον καί ικανόν νά κατεργάζεται 101.000 BPSD 
άργοϋ πετρελαίου καί νά παράγη άπαντα τά προϊόντα τής 
Ελληνικής άγορας εις τάς ύφισταμένας προδιαγραφάς.

5. Άπό πλευράς ποιότητος τών κατασκευών, παρατη- 
ροϋνται τά κάτωθι :

(α) Αί μονάδες παραγωγής διαθέτουν έν γένει εφεδρικόν 
εξοπλισμόν είς βαθμόν έξασφαλίζοντχ όμαλήν καί άπρόσκο- 
πτον λειτουργίαν τών μονάδων, ήτοι υψηλόν βαθμόν χρησι* 
μοποιήσεως.

(β) Ό βασικός εξοπλισμός ώρισμένων μονάδων (πύργοt 
άποστάξεως, δοχεία, άντιδραστήρες κ.λπ.) έχει σχεδιχσθή 
διά δυναμικότητα ύψηλοτέραν τής σημερινής (128.000 BPSD 
έναντι 101.000 BPSD) ώστε διά μικρχς σχετικώς δαπάνης 
νά είναι δυνατή ή έπαύξησις τής δυναμικότατος τοϋ διυλι
στηρίου. Τοϋτο-έπιτρέπει καί.ή.διά τής χύτης αρχής προβλε-- 
φθεϊσα διάταξις τών μονάδων.

(γ) Τά χρησιμοποιηθέντα στοιχεία τοϋ εξοπλισμού (άν- 
τλίαι, συμπιεσταί, σωληνώσεις κ.λπ.) είναι ικανοποιητικής 
ποιότητος.

(δ) Τό διυλιστήριον διαθέτει εύελιξίαν λειτουργίας είς 
μεταβαλλομένας δυναμικότητας μεγαλυτέραν τοϋ συνήθους 
δεδομένου ότι άποτελεΐται, ούσία, έκ δύο γραμμών παρα
γωγής καί διαθέτει δεξαμενάς ένδιαμέσων προϊόντων.

(ε) "Εχει δυναμικότητα άτμοπαραγωγής πολύ μεγαλυ
τέραν άπό τήν άπαιτουμένην.

(στ) Διαθέτει ίδιον σταθμόν παραγωγής ηλεκτρικής 
ένεργείας.

3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ
Ή ποσοτική έκτίμησις τής σημερινής άπομενούσης άξίας 

τών παγίων εγκαταστάσεων τοϋ διυλιστηρίου Άσπροπύργου 
έγένετο βάσιει τριών διαφορετικών μεθόδων :

1. Διά τής μεθόδου τοϋ κόστους άνά μονάδα δυναμικό
τατος (S/B/D).

2. Διά τής μεθόδου τής άναπροσαρμογής πραγματοποιη- 
θεισών δαπανών.

3. Βάσει Έκθέσεως ξένου έκτιμητοϋ.
Κατωτέρω παρατίθενται- οί καθ’ εκάστην μέθοδον υπο

λογισμοί :

3.1 ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΜΟ
ΝΑΔΑ ΔΥΝΆΜΙΚΟΤΗΤΟΣ (S/B/D)

Συνολ.ική Δυναμικότης 101.000 BPSD · ·
Δείκτης πολυπλοκότητος 4,4
Κόστος άνά μονάδα δυναμικότητος διά τό 1973 έκ πίνακο 

(Reference 1) : $ 875 BPSD.
Συνολικόν κόστος : (875) X (101.000) — S 88.375.000 

τό 1973.

’Αναπροσαρμογή άνωτέρω κόστους δι’ έτος 1976 βάσει 
δεικτών Nelson (Ref. 2 & REF. 3).

601,3
------ x 88.375.000 = $ 113.565.640
468,0
διά καινουργές διυλιστήριον;
Δεχόμενοι υπόλοιπον τεχνικής ζωής διά μέν τό παλαιόν 

διυλιστήριον 10 έτη άπό τοϋ -έτους έκσυγχρονισμοΰ αύτοϋ 
(1973), διά δέ τό νέον διυλιστήριον 20 έτη άπό τοϋ ίδιου-
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ετούς καί λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τάς σχετικάς δυναμικότητας 
τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου τμήματος τοΰ διυλιστηρίου, προ
κύπτει μέση τεχνική ζωή τοΰ έπεκταθέντος συνόλου 14 έτη 
άπό τοΰ πρώτου πλήρους έτους λειτουργίας (1973). Οΰτως 
ή άπολειαματική αξία κατά τό έτος 1976 είναι :

11
— X 113,6 =$89,3 εκατομμύρια.

14
3.2 ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Π ΡΑΓΜΑΤΟ Π ΟΙ Η ΘΕΙΣΩΝ ΔΑ Π ΑΝΩΝ.

Δυναμικότης υφισταμένων εγκαταστάσεων (1971) 110.000 
B/D.

Πρ'οστεθεΐσα δυναμικότης 61.000 I3/D.
Κόστος έκσυγχρονισμοϋ καί έπεκτάσεως τοΰ υφισταμένου 

διυλιστηρίου (1971): $48.000.000 (άπολογιστικώς) 
(REF 4).

Κόστος διά τήν έπέκτασιν
31

* — X 48.000.000 = S 42,5 έκατ.
35
Κόστος διά τον εκσυγχρονισμόν

4
—- χ^48.£)00.ί)00_= $ 5,5 έκατ. _ ·.— ------ ------λ
35
’Αξία ύφισταιιένων εγκαταστάσεων κατά τό 1971 (REF 5) 

(61.000)
Αξία ' έπεκτάσεως =----------- X 0,6 (Άξια ύφισταμ.

40.000 έγκατ.)

42,5 = (1,2881) X (’Αξία ύφιστ. έγκατ.)
Αξία ύφισταμένης έγκαταστάσεως = $ 33 έκατομ. 
Αξία έκσυνχρονισθέντος καί έπεκταθέντος διυλιστηρίου

(1971): ' ' . .-.ν' . ;; '· :; ·
· 42,5 -f- 33 = $75,5 έκατομ.

• Άξια τοΰ διυλιστηρίου τούτου καινουργούς τό 1976, ύ- 
πολογισθεΐσα βάσει δεικτών Nelso (REF 2 & REF. 3).

(601,4)
------------- X 75,5 = $ 111,8 έκατομ.
(406,0)

Δεχόμενοι υπόλοιπον τεχνικής ζωής διά μεν τό παλαιόν 
διυλιστήριον 10 έτη άπό τοΰ έτους λειτουργίας αύτοϋ ως έκ- 
συγχρονισθέντος (1973), διά δέ τό νέον διυλιστήριον 20 
έτη άπό τοΰ ίδιου έτους καί, λαμβάνοντες ΰπ’ δψιν τάς σχε- 
τικάς δυναμικότητας τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου τμήματος 
τοΰ διυλιστηρίου, προκύπτει μέση τεχνική ζωή τοΰ έπεκτα
θέντος συνόλου 14 έτη άπό τοΰ πρώτου πλήρους έτους λει
τουργίας (1973).

Οΰτως ή ύπολειμματική άξια κατά τό έτος 1976 είναι :
11

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ-
Διά των άναπτυχθέντων εις τό προηγούμενον κεφάλακ 

τριών τρόπων έκτιμήσεως τής σημερινής άπομενούσης άξιο 
τών παγίων έγκαταστάσεων τοΰ διυλιστηρίου Άσπροπύργοι 
(πλήν τών γηπέδων), προέκυψαν τά άκόλουθα άποτελέσματ:

Διά τής πρώτης μεθόδου : S 89.300.000
Διά τής δευτέρας μεθόδου : S 87.800.000
Διά τής τρίτης μεθόδου : S 89.500.000
Είναι βεβαίως γεγονός ότι ή Υποεπιτροπή δεν προέβη 

λόγω τοΰ λίαν περιωρισμένου χρόνου τής έντολής, εις καθ’έ 
καστον περιουσιακόν στοιχεΐον λεπτομερειακήν άνάλυσι 
καί έκτίμησιν τοΰ συγκροτήματος. Ή συμφωνία δμως τώ 
διά τών τριών μεθόδων προκυψάντων συνολικών έκτιμήσεων 
άποτελεϊ ουσιαστικήν ένδειξιν περί τής βασιμότητος τώ 
αποτελεσμάτων. Αποτελεί δέ λελογισμένην άποψιν τών συν 
τακτών τής παρούσης δτι ή πραγματική. αγοραία αξία τώ 
παγίων στοιχείων τοΰ διυλιστηρίου είναι μάλλον μεγαλυτέρ* 1 2 3 4 
παρά μικροτέρα τής προκυψάσης έκ τών υπολογισμών. 'Η έ 
λόγω άποψις θεμελιοΰται άφ’ ένός μέν εις πληροφορίας περ 
τοΰ σημερινού κόστους κατασκευής διυλιστηρίου εις τήν Εΰ 
ρώπην καί περί τιμών πραγματοποιηθεισών πωλήσεων διυ 
λιστηρίων, κυρίως εις τήν ’Ιταλίαν, καί άφ’ έτέρου εις τ' 
γεγονός οτι ή ληφθεϊσα εις τούς υπολογισμούς ώς «τεχ νικ1 
ζωή» τοΰ διυλιστηρίου είναι συντηρητική έν σχέσει προς τ5 
έν τή πράξει συμβαίνοντα.

Δεχόμενοι, παρά ταΰτα, τήν χαμηλοτέραν έκ τών τρίο» 
έκτιμήσεων ($ 88.700.000), προκύπτουν τά κάτωθι συμ
περάσματα καί γενικαί έκτιμήσεις : -Ι

α) 'Ως προς τήν ύπεραξίαν τών παγίων στοιχείων (πλήι
τής γής) :______________________ _____________________-

Δοθέντος δτι ή έν τώ ίσολογισμώ 30ής Νοέμβριοι 
1976 μετά άπόσβεσιν άξια τών παγίων στοιχείων, πλήν τής 
γής, ύπολογίζεται τής τάξεως τών $ 52.000.000, συμπεραί- 
νεται ότι ή ύπεραξία τών ώς άνω στοιχείων άνέρχεται εις :

87.800.000 - 52.000.000 = S 35.800.000
β) ’Ως προς τήν συνολικήν άξίαν τοΰ ενεργητικού τής Ε

ταιρείας: Λαμβάνοντες ώς άξίαν τής γής τό ποσόν τών 20.000.
000.— οπερ βασίζεται έπί εις προ τριετίαε περίπου έκτί- 
μησιν τοΰ Εφόρου Έλευσΐνος —, διά τάς παγίας έγκαταστά- 
σεις τό ώς άνω ύπολογισθέν ποσόν τών 87.800.000 καί ώς 
πρός τά λοιπά ένεργητικά στοιχεία (κινητά, διαθέσιμα, 
άπαιτήσεις κ.λπ.) τά έν τώ ίσολογισμώ τής Εταιρείας έμφα- 
νιζόμενα, προκύπτει συνολική άξια τοΰ ένεργητικοϋ τής Έ- 
ταιοείας ώς έΕής :

Γήπεδα : S 20.000.000
’Εγκαταστάσεις : $ 87.S00.000
Λοιπά ’Ενεργητικά : S 28.035.059

Σύνολον ’Ενεργητικού : $ 135.835.059

- ----- X 111,8 = S 87,8 έκατομμύρια.
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3.3 ΒΑΣΕΙ ΕΚΟΕΣΕΩΣ ΞΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΟΥ
Ό οίκος TOPLIS AND HARDING AND PART

NERS, INTERNATIONAL SURVEYORS, LONDON, 
διεξήγαγε δι’ ασφαλιστικούς σκοπούς τό 1973 έπιτόπιον 
έρευναν καί έκτίμησιν τοΰ διυλιστηρίου. Τήν έρευναν αύτήν 
κατά διαστήματα άνεμόρφωνε, διά τούς ίδιους σκοπούς καί 
πλέον προσφάτως τήν έπεςεργάσθη τον Δεκέμβριον τοΰ 
1975. Τήν Ιην Νοεμβρίου 1976, έπί τή βάσει τής έκτιμή
σεως τοΰ Δεκεμβρίου 1975, ύπελόγισεν τήν ύπολειμματικήν 
άςίαν εις S 79,5 έκατομμύρια. (REF 6).

Ααμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ή ανωτέρω άξια δεν περιλαμ
βάνει μή άσφαλιστέας άξίας ώς τάς θεμελιώσεις, τά υποθα
λάσσια μέρη προβλητών καί γενικώς τά πλήν τών κτιρίων 
έργα πολιτικού μηχανικού τά όποια έκτιμώνται είς S 10 
εκατομμύρια, ή άξια τοΰ διυλιστηρίου, ώς έχει σήμερον, ύπο- 
λογίζεται ε?ς § 89,5 έκατομμύρια.

(μή συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών τά
ξεως καί άλλων άμέσως άντικατοπτριζομένων 
είς το παθητικόν).
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