
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΑΑΗΠΏΠ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Επί σχεδίου αποφάσεως του Προέδςιου της Βουλής γ ια έγκριση διαθέ- 

σεως πιστώσεων για-την αντικατάσταση του μικροφωνικού συστήματος της 

Αίθουσας της Βουλής και της Αίθουσας της Γερουσίας, εγκατάσταση μεταφρα

στικού συστήματος στην Αίθουσα της Γερουσίας και αντικατάσταση μεγαφωνι- 

κού συστήματος στους λοιπούς χώρους της Βουλής".

'Οπως προκύπτει από την από 11.4.84 ειδική έκθεση του Ειδικού Λογι-i
στηρίου της Βουλής, στον τρέχοντα Προϋπολογισμό της Βουλής οικον. έτους 

1984 και στους Κ.Α. 0412 και 7159 έχει εγγραφεί, μετά από ειδική συζήτη

ση που έγινε κατά τη συνεδρίαση της 14.11.83 της Ολομέλειας της Βουλής 

(συζήτηση έγκρισης του Προϋπολογισμού της οικον.έτους 1984), πίστωση για 

την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στον τίτλο της παρούσας εισηγητι

κής έκθεσης.

Πριν από την. έναρζη της διαδ χασίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου 

και-παρά το γεγονός ότι το. έργο και η σχετική πίστωσή του έχουν προβλε- 

Φθεί στον Προϋπολογισμό οικ.έτους 1984, οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συ- 

.νεδρίου στη Βουλή ζήτησαν για πρώτη φορά να εφαρμοσθεί η διάταζη του 

άρθρου 136 παρ. 3 του Κανονισμού της (Β'Μέρους) που ορίζει ότι πιστώσεις 

για εκτέλεση, έργων διατίθενται μετά προηγουμένη απόφαση της Βουλής εφ' 

όσον υπερβαίνουν τα 6.000.000 δρχ. (ήδη 10.000.000 δρχ. σύμφωνα με την 

απόφασή μας 2459/1462/24.5.83 που εκδόθηκε με εζουσιοδότηση του άρθρου 

138 του ίδιου Κανονισμού "αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών"). Λόγω 

αντιρήσεων της Βουλής που οφείλονταν στο γεγονός ότι έχε’ι γίνει ήδη και 

υπάρχει η πρόβλεψη του έργου και της σχετικής πίστωσής του στον προϋπολο

γισμό και μετά από σχετικό ερώτημα που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας 

της στο Ελεγκτικό Συνέδριο ( έγγραφο 1443/1029/27.3.84) εκδόθηκε σήμερα, 

11.4.84, γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το σχετικό 

πρακτικό της οποίας βρίσκεται τώρα στο στάδιο της καθαρογραψής και θεώ

ρησης. Σύμφωνα με τη σημερινή αυτή γνωμοδότηση το Ελεγκτικό Συνέδριο επι

μένει στην τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας του άρθρου 136 του

Κανονισμού (Β'Μέρους) έστω και αν η εκτέλεση του έργου και η σχετική πί

στωση έχουν προβλεφθεί κατά τρόπο ειδικό στον τρέχοντα προϋπολογισμό, 

όπως συμβαίνει εν προκειμένω.

Σημειώνουμε τέλος ότι το αναλυτικό πρόγραμμα και οι προδιαγραφές 

που εκπόνησε και παρέδωσε η ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκο

πό αυτό με την απόφασή μας 763/518/14.2.84, προβλέπουν κόστος έργου έως 

60.000.000 δρχ. (με την επιφύλαζη πάντως των εργολαβικών εκπτώσεων που
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θα προσφερθούν κατά τη δημοπράτησή του.

Το πρόγραμμα, οι προδιαγραφές και η παραπάνω πρόβλεψη ανώτατοι 

στους εγκρίθηκαν ήδη από το Τεχνικό Συμβούλιο της Βουλής κατά τη 0ι 

ασή του της 3.4.84. Εζ άλλου το Τεχνικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία 

της 15.6.83 έχει κρίνει το όλο έργο ως ιδιάζον και επείγον.

Μετά από τα προηγούμενα προκύπτει ότι το προτεινόμενο σχέδιο α. 

σεως το οποίο έχω την τιμή να εισηγηθώ προς τη Βουλή αποσκοπεί στην 

τα ανωτέρω τυπική τακτοποίηση της προαναφερθείσας διαδικαστικής προ: 

σης για την επείγουσα προώθηση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

" Η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει ομόφωνα διάθεση πιστώσεως: *
ΐ ον Προϋπολογισμό της Βουλής οίκον. έτ· „υς 198.4 μέχρι ποσού 60.000.00 

για την. εκτέλεση του έργου της αντικατάστασης του μικροφωνικού συστ 

της Αίθουσας της Βουλής και της Αίθουσας της Γερουσίας, εγκατάσταση 

ταφραστικού συστήματος στην Αίθουσα της Γερουσίας και αντικατάσταση 

γαφωνικού συστήματος στους λοιπούς χώρους της Βουλής και εζουσιοδοτ 

τον Πρόεδρο της Βουλής για την κατά τον Κανονισμό και εντός.του ανι 

ορίου των 60.000.000 δρχ. έκδοση των σχετικών εντολών διαθέσεως πκ 

ανάλογα με το οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπράτησης, την πορεία ε'- 

σης του. έργου και τις σχετικές πιστοποιήσεις εκτέλεσής του κατά το 

καθώς και για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Αθήνα, 11 Απριλίου 1984 
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