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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“Επί σχεδίου αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής για έγκριση 

διαθέσεως πιστώσεων για την κατασκευή νέου εστιατορίου στο 

Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων".

. 'Οπως προκύπτει από την από 4.7.84 ■ ε ιδική. έκθεση του Ειδικού Λογι

στηρίου της Βουλής, στον τρέχοντα Προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού 

έτους 1984 και στους Κ.Α.0863, 1211, 1219, 7159 και 7269, έχουν εγγρα- 

φεί μετά από ειδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίαση της 14.11.83 

της Ολομέλειας της Βουλής (συζήτηση έγκρισης του Προϋπολογισμού της 

οικονομικού έτους 1984), πιστώσεις για την εκτέλεση του.'έργου, που 

αναψέρεται στον τίτλο της παρούσας εισηγητικής έκθεση^.

- Απαιτείται, όμως και η όλως τυπική απόφαση της Βουλής, για τη διά

θεση των σχετικών πιστώσεων,' σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του 

Κανονισμού της, που αναφέρονται πιο κάτω.

Η μελέτη για την κατασκευή του εστιατορίου, ολοκληρώθηκε ήδη με 

την έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Βουλής7 αφ"*ενός μεν πων μελε

τών εφαρμογής, κατά τϊ£"συνεδρίασε,ις -του. της 7.1.84 και· 15.5.84 , αφ'ετέ

ρου δε'.των ενοποιημένων τευχών, δημοπράτησης κατά -τη συνεδρίαση του 

της 23.5.84 . Η προκήρυξη ,γ ια τη δημοπράτηση' του έργου,' δήμοσιεύθηκε 

στον ημερήσιο τύπο, προ 8 περίπου ημερών η 5ε δημοποάτηση θα διενέογπ- 

θεί στις 16.7.34, με το'σύστημα των πσοσσορών με ποσοςτο εκπτώσεως, 

σύμφωνα με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί και χαμηλώτερη τιμή του προϋ

πολογισμού του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη πλέον με

λέτη (μελέτες εφαρμογής), που -έχει εγκριθεί, όπως Γ.ροαναφέρθηκε , από 

το Τεχνικό Συμβούλιο της Εουλής, ανέρχεται σε 50.100.000 δρχ. Στον 

προϋπολργισμό της Βουλής, έχουν εγγραφεί γιά την κατασκευή του έργου 

συνσλΓικά 40.300.000 δρχ. Ή διασορά των 10.000.000 δρχ. περίπου οφεί

λεται :
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α) στην αναθεώρηση των τιμών που προϋπολογίσθηκαν κατά το χρόνο 
σύνταξης των οριστικών μελετών (και οι οποίες,ελλείψει άλλων, 
αποτέλεσαν τη μοναδική βάση κατάρτισης του αντίστοιχου προϋ
πολογισμού 1984 της Βουλής, για το έργο αυτδ), λόγω παρόδου g 
περίπου μηνών μέχρι την σύνταξη των μελετών εφαρμογής,

β) στον επακριβή και λεπτομερεΐα7ΐδ προϋπολογισμό ^ης δαπάνης το^ 
έργου που γίνεται, ως γνωστό, μόνο στο στάδιο των μελετών εφα 
μογής και όχι σ'αυτό"των οριστικών μελετών, και

Ύ) στο γεγονός ότι κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού 1984 είχα
με λάβει υπόψη, ότι το οποιοδήποτε ποσό δα προέκυπτε από τις 
τελικές μελέτες εφαρμογής (ευ προκειμένω το ποσό των '50*100. 
.000 δρχ.), θα μειωνόταν στην πραγματικότητα, χάρη στο μειο- 
δοτικό συναγωνισμό των διαγωνιζομένων, δεδομένου ότ,ι,/το έρ
γο. έχέι αποφασισθεί να δημοπρατηθεί με το σύστημα της προσφο
ράς με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεων επί του προϋπολογιζομέ- 
νου ποσού.

Κατόπιν^τούτων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 
παρ. 3. του Κανονισμού της Βουλής (ΙΙέρος’Β'")',~που Όρίζεΐ 'ότι- πιστώ-

~ - ν. *. ;' . > t
σεις’για εκτέλεση έργων διατίθενται μετά, προηγούμενη απόφαση της 
Βουλής*: εφ'όσον, υπερβαίνουν.τα 6.000.000 (ήδη 10.000.000 δρχ. σύμ
φωνα με την απόφασή μας 2459/1462/24-5-83* που εκδόθηκέ με εξουσιο
δότηση του άρθρου 133 του ίδιου Κανονισμού ’αναλογως των επικρατον- 
σών συνθηκών"), προκύπτει ότι το προτεινόμενο σχέδιο απο.φάσεως, >··' 
οποίο έχω την τιμή να εισηγηθώ προς τη Βουλή, αποσκοπεί στην 7ιατώ 
τα ανωτέρω τυπι;:ή τα7'.τοτ:ο ίηση . της προαναφερθείσας διαδικαστΐ7ΐής πρ! 
υπόθεσης για την προώθηση του έργου. Αντίστοιχη διαδΐ7ΐασία τυπική: 
τακτοποίησης έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν, σε άλλες περιπτώ^:· 
έργων της Βουλής.
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