
ΕΙΣΗΓΗΤΙΓ.ΐ! FJKSSI! ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γ.ΤΟ HOUOI- - τη. tuarfn me ami «.1C.1986 ΪΓ/XHCUKH; •” λύοωση της από 4.10.1986 Υποσχετικός Σύμβασης

luuaoonc μίταΕύ του Ελληνικού onuooiou και του Κοιυυκοολοΰι Χήού- μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του EoivhocXoOc Ιδρυμα-

,χιτος -ΑΔΕ2ΑΝ4ΡΟΓ 1. ΟΗΛΕ^Γ" Πα τη οίκτταση ύιηοεάτ ΚΑΡΛΙΟΧΕΙΡΟϊί- τος “ΑΔΚ&ΑΚΔΡΟΙ £. ΟΜΑΧΗΓ*1 για τη σοσταστι c ΕΑΡΔΙΟΧΕΙ-

ΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ*-
ΡΟΥΡΓΧΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ*■

. Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου καν των vbutva εξουσιοδοτημένων

εκπροσώπων του Ιοινωοελούς Ιδρύματος *ΑΑΕλΛΝΔΡΟΓ I. ΟΝΛΧΒΓ* , wtc-

'Αρδρο Πρώτο

~ikufib την 4 Οκτωβρίου 1984 η κυοούυχντ-, συμβολαιογραφικά σύμβαση 1. Κύρωνε τα. γ, από τέσσερις Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα

ya L nOOOUUfflWVC 0U0CO.C . έξη (4.10.1984) Υποσχετικά Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δηυο-

2. 'Οπως αναφέρεται στο άόδοο 2, σκοπός **Λι- αντικείμενο της σίου και του Κοινωπέλους Ιδρύματος που εδοεύει στο VADUX του

kuooOucvhC σύμβασης είναι : *α. a ναό του Ιδουματος καν επί του IIKCHTPKTK 1>ί με την επωνυμία Κοινωφελές ' Ιδρυμα *aarrakapot

,.^τ,,τ^ΓνΑ Γττη 0£>Soc 5 nonτααοομένου ιδιοκτήτου οικοπέδου του ανί- X. ΟΝΑΣΗΤ * (ALEXANDEE S. ONASSIS PUBLIC ΒΕΚΕΓΙΤ PODiCJATION;

κηι rFοπλισμόc , uc αποκλειστικό ιδικά του όαπανη , μέριμν=. για την υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύσταση Δωρεάς ενός Καρό ι ο-

«ηι ευδύνη, του Λαρόιογειρουστίκού Κέντρου, β) Η υπό του Ιδρύματος, χειρουργικού Κέντρου, δύναμης 110 κλινών, το οποίο δα ανεγείρει

ευδύς ως αησπερατωδεν η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Καρδισχειρουο- και εξοπλίσει με δαπάνες του το Κοινωφελές Ίδσυμο *ΑΔΕΒΑΝΔΡΟΣ

ν. μr>f'ι ιέντοου. σύστασή δωοεάς υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου του Καρ- X. QNAXH7" επί ενός οικοπέδου που καταλαμβάνει ολόκληρο το με

διστειρουργικσύ Κέντρου μετά του οικσπέ6ου του. Υ) Η υπό του Δήμο- αριδμό 327 οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως

οίου ακοδοτά T~nc με τη σύμβαση αποκομμένης δωοεάς και 6) Β υπαγωγή του Δάμου Καλλιδέας Αττικός που περιβάλλεται από τη Δεωοόοο

xm λειτουργία του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Ν. 1397/83 για Χυγγρού και τις οδούς ΔοΓοάνης, Δυσιποάτους και Ταγματάρχου

το Εδνικό Σύστημα Υγείας και το Κ. 1579/85 "Ρούμίοεις για την 

εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.*

Πλέτίχι, της οποίας το κείμενο έχει ως ακολοόδως ι

*3. Με τις ειδικότερες διατάξεις της κυοούμκικης σύμβασης και του Αριδμός ι 4474

προσυμφώνου δωρεάς, διασφαλίζονται απόλυτα τα συμφέροντα του Ελλη

νικού Δημοσίου σε ό,τι άπορά την ανέγερετι και τον εξοπλισμό του

ΓΥΜΒΑΣΒ ΚΑΙ ΖΧΡΟΧΥΜΜΝΟ ΔΩΡΕΑΣ

Χαρδςοχειρουογικοό Ιέντρου, ενώ εξάλλου,, «ορέγεται και το δικαίωμα Χτττν Αβάνα σήμερα στις τέσσερις (4) Οκτωβρίου του-χίλια εννιακό-

TTtC αυτοσύμβασης ως προς τον καταρτισμό και ττγν υπογραφή της οριστι- εκο ωγδόνιιχ έξη (1984) , ημέρα Σάββατο και στο μέκωπο που βρίσκεται

*0C σύμβασης. -τΓτττν οδό Αριστοτέλους αριδ. -17 όπου στεγάζεται το Τπουστείο Υγείας

4. Tt> άρδρο 1.1 της σύμβασης, · ό«ου δεσπί Κοντοί, απαλλαγές της Λ*- και Πρόνοιας, όπου κληβάκαμε και άλδαμε για την υποτραωά της καρού-

pcdc-οΒό «όρους. Τέλη και λοιπές κρατήσεις -υπέρ του Δημοσίου, Υη- σας σύμβασης, ενώκιάν μου του συμβολαιογράφου και κατοίκου Πειραιά

μείων κλη., εν*1» εξαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές, έγινε απο- •-ΚΑΔΑΙΟΠΕΤ-ΧΡΙΓΓΟΥ ΠΕΤΡΟΧΕΙΔΟΥ, το γένος ΚλΙα Παρσέλια, με τη

6εκτέ ενόόει της σοβαρότητας, του κοινωφελούς οκοπού^του αξιοση- σύκχράξη κοίτης συμβολαιογράφου Πειραιά και κατοίκου Παλ. Υυχικού

μείωτου μεγέδους και του- εςειόικευμόνου αντικειμένου που ©α ικοιρη- ΝΥΜΦΟΔΩΡΑΓ- 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΔΡΤ, το γένος Γεμοτίου Παόασκευοποίιλου,

τήσειίτο χώρο της υγείας-ιί ύπό’σύσταση δωοεά. Πρέπει επίσης να εμΦοη*ίσχτρκαΑ-αΦ' ενδς το Ελληνικό Δημόσιο νόμιμα εκπροσωπούμενο

υπογραμμιστεί, ότι οι πιο πάνω απαλλαγές, αποβαΐ νουν, ουσιαστικά, για την υπογραφή της «προύσας σύμ·ησης από : 1) τον Υπουργό Υγείας,

σε Ο·κ_λος του. Ελληνικού Δηυοσίου, καδόσον οι αντίστοιχες επιβαρύν- Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων k. Γεώργιο ΓΤΡΠΗΗΑΤΛ του ύεοδώ-

σεις Οα ήταν σε βάρος του ποσού της δωοεάς με αποτέλεσμα τη μείωση ρου και της Φωτεινός» Πολιτικό. Μηχανικό, κάτοικο Αόττνών lAA? 1.

του τελικού κεοαλαίου επενόΰσεως. Ακόμη πρέπει να υπογραμμιστεί 247504/1984 Παο- Am. Χαλανδρίου) και 2) ΥΟν Τπουργό Οικονομικών

άτι τόσο κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου όσο και κυρίως μετά
1

• κ. Δηνότριο ΤΣΘ8ΘΔΑ του Χωνσταντiνου και της Δόμητοας, δικηγόρο.

την ολοκλήρωσή του,δα ποοκύνε ι,χωρίC αμφιβολία, υφέλεια για την κάτοικο ΑΡτγνύν ΙΑΔΤ ·.795555/1971 Διοίκ. Χωοοφυλαχός ’Αρτας) και

Ελληνική Οικονομία, ασύγκριτα μεγαλύτερη απο τις θεσπιζόμενες ακα*- α»' ετέρου το Κοινωφελές 'Ιδρυμα με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

λαγές για τη συγκεκριμένη 6.ocd. Εκ ίσης ©α πρσκύφε ι ωφέλεια για ΑΔΕΧΑΚΑΡΟΧ X. ΩΗΑΤΚΣ (ALEXJUDEX 4. ONASSIS PUBLIC 81ΜΧΓII ηΧΟΤΟΑΠΟ·)

το επιστημονικό δυναμικό,τους εργαζομένους και το γόητρο του τοπου
\

μας . •ας έχει «Πίσταδεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Οοιγκττ-

5. Τέλος^το άρδρο 15 της σύμβασης,όπου ορίζονται η ονομασία και «άτου του Αιχτ ενστάΓν, όπως αυτό προπόπτει από το γραμμένο στη

η διαίκηση του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, έγινε αποδεκτά από την Γερμανικό γλάοοα καταστατικό που είναι καταχπσπμένο με αριδ. 1.444/

Βολιτεία για να υπογραμμιστεί και τονιστεί, ιδιαίτεοα^η αναγνώριση. 3C στο ΙΦττοώο Εταιριών του Πριγκηκάτου του ΑιχτενστάΓν την 12.12.

το νόημα και η Pnaoqio της υαηλής χειρονομίας του Ιδρύματος 1975 και το οποίο βε^άδηκε νόμιμα την 22.9.1984 και μεταφράστηκε

* ΑΛΕΣΑΝΔΡΟΣ Σ. ΟΚαΓΕΓ * που ,οσΦ&λύ^ είναι υλοποίηση της βούλησης επίσημα στην Ελληνικό .γλώσσα, τα οποία, καταστατικό m μετάφραση,

- ηροοΦθράς του Μεγάλου Ευεργέτη προς τον Ελληνικό Λαό. ηροαοοτώνται στο συμβόλαιο αυτό και εκπροσωπείται νόμιμα για την

οΦΟΓΡΟΦό της παρούσας σύμβασης από τους κ.κ. ι α) Ιωάννη ΓΤ^ΤΓΑΧΒ
Αβάνα 4. ΤΧ. 1984

του αποστάλου και της Κυοοοσύνης, ομότιμο Βαόητητά και Ορέσβυ ε.τ..

οι ταογττοι κάτοικο Αδηνών (Βσιάδου αοιδ. 4) (ΑΛΤ Α.047412/31.10.43 Γεν. Αοφ.

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΣΧΧΙΟΓΥΗΗΣ ΟΙΕΟΜΟΚΙΕΣ»^' Αδτγνών) και β) Απόστολο ΧΑΧΠΕΔΔΑ του Γεωργίου και της Αικατερίνης,

ΕΟΤΝΟΝΙXflN ΑΣΦΑΛΙΣΕ» Λ . .
( , \ % . · <Τ7 i

ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ο. Τυχικοό (Κοπκώνη αοιδ. 14) LAJS

■7^-— φ
Κ- 444078/1944 X‘Dap. Αοω. Αδηνών) με εντολό και πληρεξουσιότητα

Γ- Ρ^ΜΕΗΜΑΧΑΣ . XU. ^LSAAMAlfHT ΔΕΝΖ ΤΕΟΒΟΛΑzj -now 4*Φ>Ι·« σ*απτούς με χκς Εγκύκλιες Αποφάσεις τον Δ.Χ. του Ιδού-

ΠΤΡΠαΔΑΟΚΤΟΣ ,ΧΡΡΟΤΑΕΙΑΣ ΕΡΓΔΧΛΣ
• δΦτιτις και το ωπό 17.βλΥ9Ε4 Πληρεξούσιο, νάμ«κη δεωοημένα και μετά-

ΚΑΙ ^^yrroK γργβν 1 /Γ Όοωσμένα από την Αγγλιωά» που «οοαστώιιιμ στην παρούσα και Εάτη-

^τ"—^ ■ «αν τη «όνταξη του συμβολαίου αυτού με το οποίο συμφωνούν, σννο-

λ. ΛΟΟΡΤΜΙΠΧΣ .
Κ. ΤΓΑΪΙΑ^ΛΠ βΤΟΐ

μολστούν και συναποδέχσνται Το ακδλουδα»


