
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΧΘΕΣΗ

γγο σχέδιο νόμον “ Κύρωση σύμβασης τον Ελληνικόν 
joatovKtM τον Ιδρύματος ' ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ην 24.5.91 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
ιοσίου και του ανωτέρω Ιδρύματος, με την οποία προ- 
ποντα τα ακόλουθα:
. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω συμβάσεως 
χτα Ιδιον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την 
jvupki 'ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ*. το οποίο είναι 
/ωφελές και θα τελεί υπό την εποπτεώ του Υπουργού 
Ίος, Πρόνοκις και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
’. Το 'ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ' προβλέπεται να 
ι δυναμικότητα εξακοσίων είκοσι πέντε (625) κλινών και 
την ανέγερση και εξοπλισμό του το Ίδρυμα θα διαθέσει 
ιδίων το ποσό των τριάντα εκατ. δολλαρίων ($ 

D00.000), συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων λει- 
ργίος του Ιδρύματος κατά το χρόνο που θα διαρκεί η 
3σκευή κα ο εξοπλισμός του Νοσοκομείου.

<. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει αναμφίβολα ότι η 
■υδαιότης της συμβάσεως είναι μέγιστη και ως εκ τούτου 
ΐάλλεται η άμεση κύρωσή της με νόμο.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τον 
:·μστος "ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Άρθρο Πρώτο

υρώνσπϊ κα έχει ισχύ νόμου η σύμβαση που υπεγράφη 
24η Μαιου 1991 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου κα 
Ιδρύματος ΊΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ·, η οποία έχει ως

ΣΥΜΒΑΣΗ

-ην Αθήνα σήμερα σας (24) είκοσι τέσσερις Μαιου του 
έτους, μεταξύ των αφ' ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟ- 

f που εκπροσωπεί τα νόμιμα στην προκειμένη περϊπτω- 
:πό τους: 1) Ιωάννη Παλαιοκρασσά του Δη μητριού κα 
Νομικής, κάτοχο του με αριθμό A' 064031/60 δελτίου 
ότητος του Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, ο οποίος 
στατα εδώ με την ιδιότητά του του Υπουργού των 
νομικών, 2) Γεώργιο Σούρλα του Ιωάννου κα της Σο- 
κάτοχο του με αριθμό Λ 738043 δελτίου ταυτότητος 

Τμήματος Ασφ. Βόλου, ο οποίος παρίστατα εδώ με την 
ητά του του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας 
ανωνικών Ασφαλίσεων κα 3) Γεώργιο Τζπζικώστα του 
ήλ κα της Μαρίας, κάτοχο του με αριθμό Ζ 8511187 
ίου ταυτότητος του ΣΤ Παρ/τος Ασφαλείας θεα/νίκης.

ο οποίος παρίστατα εδώ με την ιδιότητά του του Υπσ.ργού 
Μακεδονίας-Θράκης κα αφ- ετέρου του στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης (οδός Αριστοτέλους αριθμός 5) εδρεύοντας 
κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία ΊΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ', που συστήθηκε με την υπ" αριθμ. 35685/29- 
8-1990 πράξη της Συμβολαογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας 
Μπίλιση- Χρούσαλα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ" αριθμ. 
36090/12-10-1990 πράξη της ιδίας Συμβολαογράφου θεο
σαλονίκης, του οργανισμού διοίκησης κα διαχείρισης του 
Ιδρύματος τούτου κυρωθέντος με το από 8-11-1990 Π-Δ/μα, 
που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. Τεύχος Β", αριθμ. φύλλου 766/5-12-1990 κα το οποίο 
εκ πρόσω πει τα εν προκειμένω νόμιμα από τους απαρτίζο- 
ντες κατά το άρθρο 4 του Οργανισμού του πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιδρύματος: α) Νικόλαο Χρισπανάκη του 
Γεωργίου κα της Αγλαΐας, ιατρό-ταξίαρχο εν αποστρατεία, 
κάτοικο Θεσσαλονίκης (Πύργου 7), κάτοχο του με αριθμό 
Ν' 377662/84 δελτίου ταυτότητος του Τ Παρ. Ασφ. θεσ/νί
κης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Νικόλαον 
Παπαγεωργίου του Γεωργίου κα της Αλεξάνδρας, γουνέ
μπορο. κάτοικο Σιάτιστας Κοζάνης, κάτοχο του με αριθμό 
Λ' 608061/1972 δελτίου ταυτότητος του Α’ Τμ. Ασφ. Σια- 
τίστης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
κα γ) Λεωνίδα Παπαγεωργίου του Γεωργίου κα της Αλε
ξάνδρας, γουνέμπορο, κάτοικο Σιατίστης Κοζάνης κα προ
σωρινά Φραγκφούρτης Δυτικής Γερμανίας, κάτοχο του με 
αριθμό Ζ 570463/90 διαβατηρίου του Γενικού Προξενείου 
Φραγκφούρτης Γερμανίας, μέλος του Διοικητικού Συμβου
λίου του Ιδρύματος, συμφωνήθηκαν, συνομαλογήθηκαν κα 
έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Αρθρο 1
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου

Ιδρύεται ίδιον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα 
την πόλη της Θεσσαλονίκης με την επωνυμία 'ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ', το οποίο απολαύει οικονομικής κα 
διοικητικής αυτοτέλειας κα αυτονομίας κα λειτουργεί βάσει 
των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Το Νοσοκομείο τούτο 
είναι κοινωφελές κα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
μετατραπεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση, που θα καταλείπει 
κέρδος στο δημόσιο ή σε οποίον δήποτε άλλο, θα τελεί δε 
υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας κα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος θα ασκεί κα τις αρμο
διότητες εκ του αν. 2039/1939.

Αρθρο 2
Σκοπός του Ιδρυομένου Νομικού Προσώπου

Σκοπός του ιδρυομένου με την παρούσα νομκού προ
σώπου όνοι

1. Η διοίκηση, διαχείριση κα εν γένη λειτουργία Γενικού 
Νοσοκομείου δυναμικότητας εξακ οσίων είκοσι πέντε (625) 
κλινών επί οικοποδικής έκτασης εκατόν πενήντα (150) 
στρεμμάτων κειμένης στη δυτική περιοχή της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, γνωστής ως "Στρατόπεδο ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ", 
μέρος της οποίας, κα συγχεκριμένως έκταση 70.012 M2, 
έχει παραχωρηθεί ήδη στο Δημόσιο (Υπουργείο Υγείας, 
Πρόναος κα Κανωνικών Ασφαλίσεων) από το Ταμείο Ε
θνικής Αμυνας με την υπ" αριθμ. 35/13-3.1990 πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, το Δημόσιο δε αναλεμβάνα την 
υποχρέωση να εκ δώσει την αναγκαία πράξη ταυ Υπουργικού 
Συμβουλίου μέχρι την κύρωση με νόμο της παρούσης ουμ- 
βάσεως. με την οποία θα παραχωρεέτα στο Υπουργείο 
Υγείας. Πρόνοιας κα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Τα
μείο Εθνικής Άμυνας κα η υπόλοιπη αναγκαία έκταση μέχρι 
να συμπληρωθούν τα 150 στρέμματα, επί των οποίων θα


