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Διά τοϋ προτεινομένου νομοσχεδίου (άρθρον 1) σκοπεΐ- 
ται ή παροχή δυνατότητας εις τον 'Υπουργόν Γεωργίας νά 
ά αθέση είδΐκώς. την έκπόνησιν μελέτης κατασκευής σφα
γείων Βιομηχανικού τυπου εις τον Ουγγρικόν Τεχνικόν Οικον
TESCO—CONSULTING ENGINEERING BUDAPEST 
HAZASPAR. U. 21, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων 
τοϋ Ν. 716/1977 «μερί μητρώου μελητητών καί άναΟέσεως 
καί έκπονήσεως μελετών» καί νά υπογραφή σχετικήν σύμβα- 
σιν βάσει σχεδίου εκατέρωθεν συμπεφωνημένου, καταρτι- 
σθέντος υπό τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, έν τώ πλαισίω των 
προϊσχυσασών τοϋ προμνησθέντο νόμου διατάξεων.

Τό ιστορικόν της άναθέσεως της ανωτέρω μελέτης έχει 
ως κάτωθι :

Τό Ύπουργεΐον Γεωργίας ασκών,εν τώ πλαισίω τών αρμο
διοτήτων του, την κτηνοτροφικήν πολιτικήν της Χώρας, 
κατήρτισεν άπό τοϋ έτους 1970, έν συνεργασία άρχικώς μετά 
τοϋ Υπουργείου Εσωτερικών, ευρύ πρόγραμμα κατασκευής 
σφαγείων .--διαφόρων τύπων-καί μεγεθών, εις διαφόρους 
πόλεις της Χώρας.

Βασικόν καί ουσιώδες μέρος τοϋ έν λόγω προγράμματος 
αποτελεί ή εκπόνηση μελέτης κατασκευής σφαγείων βιομη
χανικού τύπου, δυναμικότητος παραγωγής κρέατος 2.000 —
3.000 τόννων έτησίως εις τάς πόλεις Ιωάννινα, Λάρισαν, 
'Ηράκλειον, Άγρίνιον, "Αρταν καί Κοζάνην καί δύο μονά
δων άξιοποιήσεως υποπροϊόντων τών σφαγίων ζώων εις 
τάς πόλεις Κοζάνην καί Λάρισαν.

Τό πρόγραμμα τοϋτο ένεκρίθη άρχικώς διά τής ύπ’ άριθ. 
624/1970 άποφάσεως τής τέως Ε.Σ.Ο.Π., μέ άρχικοΰς 
φορείς τήν Κτηνιατρικήν 'Υπηρεσίαν τοϋ 'Υπουργείου Γεωρ
γίας καί τάς άρμοδία; 'Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου ’Εσω
τερικών καί διετέθησαν διά τήν έκτέλεσιν αύτοϋ αί άναγκαΐαι 
πιστώσεις άπό τό πρόγραμμα Δημοσίων ’Επενδύσεων κοϋ 
'Υπουργείου Γεωργίας, έγγραφεϊσαι εις τά οικεία έργα.

Αί ένέργειαι τών άρμοδίων Φορέων, είδικώτερον διά τήν 
άνάθεσιν τής έκπονήσεως τών μελετών τών ανωτέρω έξ 
(6) σφαγείων, ήρχησχν άπό τοϋ έτους 1971, καί έτηρήθη- 
σχν όλαι αί νόμιμοι διαδικασίαι αί προβλεπόμεναι ύπό τών 
ΐσχυουσών τότε διατάξεων, ήτοι τοϋ διά τής ύπ’ άριθ. 375/ 
8.10.1969 άποφάσεως τής τέως Ε.Σ.Ο.Π. έγκριθέντος Κα
νονισμού Άναθέσεως Μελετών Προγράμματος Δημοσίων 
’Επενδύσεων (Κ.Α.Μ.Π.Δ.Ε.) κυρωΟέντος διά τοϋ ν.δ. 103/ 
1973 «περί κυρώσεως τοϋ έγκριθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 375 
τής 8ης ’Οκτωβρίου 1969 άποφάσεως τής ’Επιτροπής Συν
τονισμού Οικονομικής Πολιτικής, Κανονισμού Άναθέ- 
σεως Μελετών Προγράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων καί 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Έκ τής γενομένης άξιολογήσεως τών ύποβληθεισών αιτή
σεων ένδιαφέροντος διά τήν άνάληψιν τής έκπονήσεως της 
μελ,έτης έγένετο επιλογή τελικώς, ώς πλέον καταλλήλ.ου, 
τοϋ Ούγγρικοϋ Τεχνικού Οίκου TESCO, εις τον όποιον 
καί έγένετο άρμοδίως, τότε, ή σχετική άνακοίνωσις περί τής 
επιλογής του ώς άναδόχου έκπονήσεως τής μελέτης ταύτης.

"Εκτοτε, έγένοντο άλλεπάλληλοι καί συνεχείς συνεργα- 
σίαι μεταξύ τών άρμοδίων Φορέων καί τού ώς άνω Ουγγρι
κού Οίκου, διά τον καθορισμόν τών όρων τής ύπογραφηθη- 
σομένης Συμβάσεως, θέμα τό όποιον άπελέλεσεν άντικεί- 
μενον μακρών καί έπιπόνων διαπραγματεύσεων τερματι- 
σθεισών εις τήν πρώτην των φάσιν τό έτος 1973.

Παρά ταϋτα, κατέστη άναγκαϊον νά άρχίσουν νέαι δια
πραγματεύσεις μετά τοϋ έν λόγω οίκου, καθόσον έδημιουργή- 
θησαν εκατέρωθεν σοβαραί άμβισβητήσεις καί άντιρρήσεις 
έπί βασικών θεμάτων τής Συμβάσεως, όπως ήτο ό τρόπος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ πληρωμής τοϋ Άναδόχου Ουγγρικού Οίκου, αί φορολο- 
γικαί αύτοϋ υποχρεώσεις κλ.π.

Μετά τήν γενομένην διευθέτησιν καί τών νέων αύτών 
προβλημάτων, μέ άποδοχή έκ μέρους τοϋ Ούγγρικοϋ Οίκου 
τών βασικών απόψεων τής Ελληνικής πλευράς, διευθέτησιν 
ή όποια έδημιούργησεν νέον κύκλον μακρών διαπραγματεύ
σεων καί σοβαρωτάτην καθυστέρησιν, μέχρι τά μέσα τοϋ 
έτους 1974. εις τήν προώθησιν τής μελέτης αυτής, άνεφύησαν 
καί νέαι δυσχέρειαι διά τήν τελικήν υπογραφήν τής Συμβά 
σεως, σχέδιον τής όποιας κατ’ έπανάληψιν εί/εν όλοκληρωθή 
καί συμφωνηθή εις τον προγενέστερον χρόνον, μεταξύ των 
συμβαλλ.ομένων μερών.

Αί δυσχέρεια-, αύται άνέκυψαν συνέπεια τής έκ νέου διχ- 
πιστωσεως ελλ.είψεών τινων, εις το ώς άνω σχέδιον Συκβά- 
σεως τό όποιον, όπως είχε καταρτισθή, δεν περιελάμβανεν 
όλους τούς άπαιτουμένους τεχνικούς καί οικονομικούς όρους 
κατά τήν τότε ίσχύουσαν νομοθεσίαν περί άναθέσεως τών 
μελετών τοϋ Προγράμματος Δημ. ’Επενδύσεων, οι όποιοι, 
προς τό συμφέρον τοϋ Δημοσίου, έπρεπε νά τύχουν εφαρμο
γής διά τήν άρτιωτέραν άπό πάσης άπόψεως έκπόνησιν τής 
μελέτης ταύτης, έπαναληφθεισών πρός τοϋτο τών διαπραγμα
τεύσεων μετά τοϋ ώς άνω οίκου διά τήν έκ νέου προσαρμογή 
τοϋ σχεδίου συμβάσεως πρός τάς διατάξεις αύτάς.

Εις τό σημεΐον τοϋτο τής ύποθέσεως καί δή κατά μήνα 
Απρίλιον τοϋ έτους 1976, τήν όλην εύθύνην τοϋ περαιτέρω 
χειρισμού τής ύποθέσεως ταύτης, άνέλαβεν έξ ολοκλήρου 
τό 'Υπουργεΐον Γεωργίας διά τής Γενικής Διευθύνσεως Εγ
γείων Βελτιώσεων (Γ.Δ.Ε.Β.), ή οποία λόγω άρμοδιό- 
τητος έπί τών τεχνικών μελετών καί τής τεχνικής της 
συγκροτήσεως, έκρίθη ο>ς πλέον άρμοδιοτέρα διά τον σκο
πόν τούτον μέχρι καί τής τελικής του όλοκληρώσεως άπό 
πάσης άπόψεως.

'Η Γενική Διεύθυνσις Εγγείων Βελτιώσεων, άναλαβοϋοα 
τήν εύθύνην ταύτην, προέβη έκτοτε εις άλλεπαλλήλους νέας 
διαπραγματεύσεις μετά τοϋ οίκου TESCO καί τοϋ έν Έλ- 
λάδι άντιπροσώπου του, διά τήν άναμόρφωσιν τοϋ ώς άνω 
σχεδίου Συμβάσεως, έπί τοϋ όποιου τελικώς, μετά τάς άπαι- 
τουμένας τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις, έπήλθεν άπόλυ- 
τος καί οριστική συμφωνία, γενομένη άποδεκτή άνεπιφυ- 
λάκτως καί έκ μέρος τοϋ ένοιαφερομένου Ούγγρικοϋ Οίκου, 
κατά μήνα Σεπτέμβριον τοϋ έτους 1977.

Μετά τήν όλοκλήρωσιν τών διαπραγματεύσεων καί τήν 
έπί τοϋ τελικού σχεδίου τής Συμβάσεως έπελθοϋσαν εκα
τέρωθεν συμφωνίαν, άπόκειτο πλέον ή άφιξις εις τήν 'Ελ
λάδα τών είδικώς έξουσιοδοτουμένων άντιπροσώπων τοϋ 
άναδόχου οίκου TESCO διά τήν ύπογραφήν τής συμβάσεους, 
είχον δέ άνταλλαγεΐ άμοιβκίως καί τά σχετικά έπί τοϋ προ- 
κειμένου διαπιστωτικά έγγραφα, τά καθορίζοντα καί τήν 
ήμερομηνίαν άφίξεως πρός τον σκοπόν αύτόν έν Έλλάδι 
τών έν λόγω άντιπροσώπων.

Μετά ταϋτα καί προ τής άφίξεως τών ώς άνω άντιπροσώ- 
πων τοϋ άναδόχου οίκου, έξεδόθη ό Ν. 716/77 «περί Μη
τρώου μελετητών καί άναθέσεως μελετών» ό όποιος καθο
ρίζει νέας διαδικασίας διά τήν άνάθεσιν τών μελετών τοϋ 
Δημοσίου, συνεπεία τών οποίων δημιουργοϋνται ώς πρός 
τήν δυνατότητα έγκύρου υπογραφής, ύπό τό καθεστώς τοϋ 
νέου νόμου, τοϋ ήδη ολοκληρωμένου καί εκατέρωθεν συμπε- 
φωνημένου σχεδίου Συμβάσεως μετά τοϋ έν λ,όγω άλλοδαποϋ 
οίκου.

Τό 'Υπουργεΐον Γεωργίας, έχον τήν εύθύνην τοϋ τεχνικού 
έξοπλισμοϋ τής χώρας εις τον τομέα τής παραγωγής κρέα
τος, διά τής κατασκευής κατά τούς κανόνας τής συγχρόνου 
τεχνολογίας έπαρκών σφαγείων βιομηχανικού τύπου έπι- 
διώκει τήν ταχεΐαν προώθησιν τών μελ.ετών καί κατασκευών 
τοιούτων σφαγείων, θέμα τό όποιον έν όψει τής έντάξεως 
τής χώρας εις τήν Ε.Ο.Κ., θεωρείται άπό τά πλέον έπεί- 
γοντα.


