ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόσου "Κύρωση της Χύμόασης που υπεγρόφη
στις 29 Νοεμβρίου 1990 μεταξύ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε. και τουΚονσόρπουμ twvεταιριών VVO
MACHINOIMPORT, ΒΙΟΚΑΤ CORPORATION A INTER
NATIONAL CONSTRUCTION ENGINEERING"
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η προς κύρωση Σύμβαση αποτελεί συνέπεια της Διακρα
τικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και της ΕΣΣΔ, όπως
κυρώθηκε με το Ν. 1743/88 - ΦΕΚ Α/20/3.2.88, και ειδικά
του άρθρου 5 αυτής, το οποίο προβλέπει όπ:
'Τα δύο μέρη Θα εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασίας
στο σχεδίασμά και κατασκευή του κεριού αγωγού φυσικού
αερίου στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας'.
Η Σύμβαση αυτή αφορά το Έργο 'της κατασκευής, το
ποθέτησης και δοκιμής του κεντρικού αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως την
περιοχή των Αθηνών", μήκους περίπου 510 χλμ., με σωλήνες
και υλικά που θα προμηθεύσει η ΔΕΠΑ και με προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από αυτήν.
Η Σύμβαση εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους
συνετάγη και που είναι:
1. Η εξασφάλιση της ταχύτητας, αρτιότητας και ποιότητας
κατά την κατασκευή του όλου έργου.
2. Η καταβολή ευλόγου τιμήματος για το όλο έργο.
3. Η τεχνική και οικονομική συνεργασία με τη Σοβιετική
Ένωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 72.1 της κυρουμένης Συμβάσεως,
αυτή τίθεται σε ισχύ με την έγκριση των αρμόδιων αρχών.
Για το λόγο αυτόν υποβάλλεται εισήγηση για την έγκριση
και την υποβολή της παρούσας συμβάσεως στη Βουλή των
Ελλήνων προς κύρωση.
Με το άρθρο 1, κυρώνεται η ανωτέρω Σύμβαση, που
αφορά στο έργο της κατασκευής του κεντρικού αγωγού
μεταφοράς φυσικού αερίου.
Με το άρθρο 2 του σχεδίου τούτου προβλέπεται όπ η
Σύμβαση αυτή εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985 και τούτο προς
αποφυγή καθυστερήσεων και περιορισμών στην εκτέλεση
του μεγίστης εθνικής σημασίας έργου αυτού.
Με το άρθρο 3 του σχεδίου θεσπίζεται η απαλλαγή από
ΦΠΑ των μηχανημάτων που θα εισαχθούν προσωρινά, με
υποχρέωση επανεξαγωγής. για την κατασκευή του σύνθετου
και ειδικής τεχνολογίας έργου αυτού, η οποία απαλλαγή
προβλέπεται και στο άρθρο 72.1 της υπό κύρωση Σύμβοσης.
Με το άρθρο 4 ορίζεται όπ θα εργασθεί στην Ελλάδα
αριθμός σοβιετικού εξειδικευμένου προσωπικού για το οποίο
θα απαιτηθεί η παροχή σχετικής άδειας εργασίας. Το σο
βιετικό προσωπικό θα ανέρχεται μέχρι ποσοστού 40% του
συνολικού προσωπικού που θα εργασθεί στο έργο αυτό και
θα εξαιρεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις
που οφορούν την υποχρεωτική ασφάλισή του στο ΙΧΆ..
όπως προβλέπεται και στο άρθρο 72.1 της υπό κύρωση
Σύμβασης.
Κατά τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζονται και γενικότερα
πλεονεκτήματα από την κυρούμενη αυτή Σύμβαση που συ
νοψίζονται στα ακόλουθα:
α) η ανάθεση του έργου στο ΚΟΝΣΟΡΤΙΟΥΜ της ΜΑΣΙΝΟίΜΠΟΡΤ εξασφαλίζει την ταχεία και οικονομική, λόγω
των τιμών που επετεύχθησσν, ολοκλήρωση του έργου,
δεδομένου όπ η ίδια εταιρία κατασκευάζει και τον αγωγό
στη Βουλγαρία, που ολοκληρώνεται σπς αρχές 1992,
β) η εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας στην Ελλάδα
(ειδικές συγκολλήσεις, συστήματα ελέγχου, κλπ.).

γ) το προσωπικό της σοβιετικής εταιρίας θα είναι ασφα
λισμένο σε σοβιετικούς οργανισμούς με δαπάνες της και
χωρίς καμία απαίτηση από οποιαδήποτε ελληνική αρχή.
Από πς διατάξεις του υπό κύρωση κειμένου ουδεμία
προκαλειται δαπάνη του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού,
δεδομένου όπ η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από κε
φάλαια της ΔΕΠΑ, κοινοτική χρηματοδότηση και τραπεζικό
δανεισμό.
Τους σκοπούς αυτούς επιδιώκει το προτεινόμενο νομο
σχέδιο και παρακαλείται η Βουλή να το ψηφίσει.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Σύμβασης με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 1990
μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
και του Κονσόρπουμ των Εταιριών VVO MACHINOIMPORT,
ΒΙΟΚΑΤ CORPORATION και INTERNATIONAL CON
STRUCTION A ENGINEERING LTD για την κατασκευή του
κυρίου αγωγού μεταφοράς σοβιετικού αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην περιοχή Αθηνών και άλλες δια
τάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται η Σύμβαση μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙ
ΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. και του Κονσόρπουμ των
Εταιριών WO MACHINOIMPORT, ΒΙΟΚΑΤ CORPORATION,
και INTERNATIONAL CONSTRUCTION & ENGINEERING
LTD, μαζί με τα υπογραφέντα και απαριθμούμενα σ' αυτήν,
ως αποτελούντο μέρος της συμβατικά έγγραφα, για την
εκτέλεση του έργου της κατασκευής, τοποθέτησης και
δοκιμής του κυρίου αγωγού μεταφοράς σοβιετικού αερίου
από τη βουλγαρική μεθόριο στην περιοχή των Αθηνών. Το
κείμενο της Σύμβασης των (χμβατικών αυτών εγγράφων
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα παρατίθεται στη
συνέχεια του παρόντος.
Άρθρο δεύτερο
Το έργο που αφορά η κυρούμενη με τον παρόντα νόμο
Σύμβαση εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του
νόμου 1418/1984 (’Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων" ΦΕΚ 23 Α'). όπως έχει μεταγενέστερα τροπο
ποιηθεί και ισχύει και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων
προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
Άρθρο τρίτο
Η προσωρινή εισαγωγή μηχανημάτων και των εξαρτημά
των τους για την εκτέλεση του έργου, που αφορά η
κυρούμενη με τον παρόντα νόμο Σύμβαση, και τα οποία
μετά την αποπεράτωση του Εργου θα επανεξαχθούν. απαλλάσεται από το Φ.ΠΆ. που επιβάλλεται κατά την εισα
γωγή παρόμοιων μηχανημάτων.

