
Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί καταργήσεως τοϋ εδαφίου 
δύο (2) τής περιπτώσεως χ τοϋ άρθρου 1 τοϋ Προεδρι
κού Διατάγματος 142 1974 «περί βελτιώσεως διαδικα
σιών τινων κατά τήν εκδοσιν διοικητικών πράξεων επί 
αντικειμένων άρμοδιότητος Υπουργείων Εθνικής Άμύ- 
νης, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά- 
Tcov. Δημοσίων ’Έργων καί Δημοσίας Γάξεως».

Ποός τί/Γ Βουλήν ιών Ελλήνων

1. Λί διατάξεις τής παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 50 τοϋ Ν'.Δ. 
721/1970 «περί οικονομικής μερίμνης καί λογιστικού τών 
'Ενόπλων Δυνάμεων», προβλέπουσι τά ακόλουθα :

Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, προτασει τών Υπουρ
γών Εθνικής ’Λμύνης καί Οικονομικών εκδιδομένων, καθο
ρίζονται έκάστοτε τά κάτωθι έπί προμηθειών, εργολαβιών 
καί εργασιών, ένεργουμένων έν τώ εσωτερικώ τής χώρας 
καί τώ έξωτερικώ υπό τών Κλάδων τών Ένοπλων Δυνα- 
•υεων.

ΕΙΣ1ΙΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ π) Οί όροι καί αί διαδικασία'., καθ’ χζ επιτρέπεται ή 
σύναύις καί ή εκτέλεσις. ειδικών συμφωνιών ή συμβάσέων 
μεταξύ Κρατών περί προμήθειας υλικών, εφοδίων ή παρο
χής πάσης 'ρύσεως υπηρεσιών αλληλοεξυπηρετήσεως.

ρ) Λί περιπτώσεις καθ’ άς επιτρέπεται ή χορήγησις 
προκαταβολής ή ή προπληρωμή μέρους τής άξίας τής προ
μήθειας. έναντι ΐσοπόσου εγγυητικής επιστολής Τραπέζης, 
ως και τά όρια τών προκαταβολών ή τών προπληρωμών 
τούτων.

σ) Αί διαδικασία·, ανοίγματος πιστιόσεων έν τώ έξιοτε- 
ρτκώ διά πληρωμήν προμηθειών.

τ) Αί διαδικασία·, ένεργείας προμηθειών ή εργασιών τών 
Κλάδων έν τώ εςωτερικώ, μέσω Στρατιωτικών, Ναυτικών 
Αεροπορικών Ακολουθών ή άλλων οργάνων τών ’Ενόπλων 

Δυνάμεων, ύπηρετούντων ή έκτελούντων ύπηρεσίαν έν τώ 
έξωτερικώ ώς καί αί περιπτώσεις, καθ’ άς έπιτρέπετπι κατά 
παρέκκλισιν τών περί προπληρωμών τοϋ Δημοσίου διά-ά- 
ςεων, ή έκδοσις πλειόνιυν χρηματικών ένταλμάτων προπλη
ρωμής έπ’ όνόματι. τοϋ αύτοΰ προσώπου.

α) Ό τρόπος καταρτίσεως, κατά Κλάδον τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων τοϋ ετησίου τακτικού ή εκτάκτου προγράμματος 
προμηθειών έν τώ όποίω περιλαμβάνονται ή προτεραιότης

. καί _οί __χρόνοι_παραδόσεως. ___________ ________  ____ __
β) Αί περιπτώσεις καί αί διατυπώσεις προμηθειών άνευ 

διαγωνισμού ώς καί οί τρόποι ένεργείας έν έκάστη περιπτώ- 
σει.

γ) Αί κατηγορίαι τών διενεργουμένων διαγωνισμών ώς 
καί. «ά χρηματικά όρια, δι’ ά έκάστη κατηγορία διαγωνι
σμό ΰβ είναι υποχρεωτική.

δ) Ή άρμοδιότης έπί προμηθειών, εργολαβιών καί εργα
σιών.

ε) Αί, περιπτώσεις καί διατυπώσεις άναθέσεως εις ένα 
Κλάδον τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής άρμοδιότητος ένερ
γείας προμηθειών καί διά τούς λοιπούς Κλάδους, ώς καί ό 
τρόπος τής τακτοποιήσεως τής πληρωμής, έλέγχου καί 
παραδόσεως τών υπό προμήθειαν υλικών καί έφοδίων.

ζ) 'Η σύστασις, ό σκοπός, ή άρμοδιότης καί ό τρόπος 
λειτουργίας κεντρικών καί περιφερειακών έπίτροπών προ
μηθειών.

η) 'Ο τρόπος προπαρασκευής τών διαγωνισμών, συν- 
τάςεως καί δημοσιεύσεως τών σχετικών διακηρύξεοιν καί 
καταρτίσεως τών όρων συμφωνιών, ώς καί τό περιεχόμενον 
τών όρων συμφωνιών.

0) Τά πρόσωπα, άτινα εχουσι δικαίωμα συμμετοχής είς 
τούς διαγωνισμούς, τά πρόσωπα, άτινα άποκλείονται τών 
διαγωνισμών καί τά άπαιτούμενα κατά περίπτωσιν πιστο
ποιητικά καί βεβαιώσεις.

ι) Αί υποχρεωτικά', έγγυοδοσίαι συμμετοχής εις 'τούς 
διαγωνισμούς καί οί όροι, τούς όποιους δέον νά πληρούν αί 
ύποβαλλόμεναι ενσφράγιστοι προσφορά·..

κ) Ή διαδικασία διενεργείας τών διαγωνισμών, κατα- 
κυρώσεως αυτών, υποβολής καί έκδικάσεως ενστάσεων.

λ) Αί υποχρεώσεις, αίτινες αναλαμβάνονται ΰπό · τών 
συμμετεχόντων τών διαγωνισμών, αί έγγυοδοσίαι καλής 
εκτελέσεως τών ύπογραφομένων συμβάσεων, αί περιπτώ
σεις κηρύξεως τών προμηθευτών έκπτώτων, αί συνέπειαι 
τής έκπτώσεως, ώς καί ή διαδικασία καταπτώσεως έγγυο- 
δοσιών καί καταλογισμού ζημιών τοϋ Δημοσίου, λόγω δια
φοράς τιμής προμήθειας, είς βάρος έκπτώτων προμηθευτών.

μ) Ό τρόπος καταρτίσεως καί έκτεά-έσεονς συμβάσεων, 
τροποποιήσεως ή Χύσεως αυτών.

ν) Ό τρόπος έλέγχου καί παραλαβής, άπορρίψεως προ
μηθειών, διαιτησίας, ώς καί ή σύστασις, ό σκοπός καί ή 
Λειτουργία κεντρικών ή περιφερειακών επιτροπών παρα
λαβών, .ελέγχου καί διαιτησίας.

η) Αί πσινικαί ρήτραι, αί περιπτώσεις παραλαβής άπορ- 
ριπτομένων προμηθειών έπί έκπτώσει τιμής, ώς καί ό τρό
μος πληρωμής τών προμηθειών.

ο) Ό τρόπος προμηθειών είς περιπτώσεις άπαιτούσας 
μυστικότητα ένεργείας.

υ) Οί ειδικοί όροι καί αί διαδικασία·, προμηθειών τινων 
έκ τοϋ έξωτερικοϋ, κατά παρέκκλισιν τών περί προμηθειών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων διατάξεων.

φ) Αί καταβαλλόμεναι αποζημιώσεις είς τούς μετέχον- 
—τάς'στρατϊωτκίόυς’έν γένει, πολίτικους "υπαλλήλους καί εις 

ξένα προς τήν ύπηρεσίαν πρόσωπα, εις έπιτροπάς διενερ- 
γείας διαγωνισμών, πραγματογνωμοσύνης, παραλαβών καί 
διαιτησίας.

χ) Οί όροι καί αί ειδικά·, διαδικασίαι ένεργείας δαπανών 
δεξιώσεων, φιλοφρονήσεων καί διεθνών Συνεδρίων, ώς καί 
αί έν προκειμένω παρεκκλίσεις έκ τών περί διαγωνισμών 
διατάξεων.

ψ) Πάσα άλλη συναφής διάταξις καί λεπτομέρεια».
2. Διά τών διατάξεων τής ύποπαραγράφου (2) τής παρα

γράφου α τοϋ άρθρου 1 τού Πρόέδρικοϋ Διατάγματος 142/ 
1974 «περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά τήν έκδο- 
σιν διοικητικών πράξεων κ.λ.π.» έκδοθέντος κατ’ έφαρμο- 
γήν τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
Ν.Δ. 1239/1972 «περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά 
τήν εκδοσιν τών διοικητικών πράξεων», έτροποποιήθη ή 
προμνησθεΐσα διώταξις καί ώρίσθη ότι ή ρύθμισις τών έν 
τή προηγούμενη παραγράφω θεμάτων, ώς ταϋτα άναλύον- 
ται υπό τών ύποπαραγράφων 5α έως χ συμπερ ιλαμβανομέ- 
νης, τοϋ άρθρου 50 τοϋ Ν'.Δ.721/1970, θά λαμβάνη χώραν 
δι’ έκδόσεως κοινών αποφάσεων τών αυτών ώς άνω 'Υπουρ
γών.

3. Αί διατάξεις δυνάμει τών όποιων ένεργοϋνται σήμερον, 
αί προμήθεια·, τών Ε.Δ., λόγω μή έκδόσεως τών έν παρ. 1 
τής παρούσης Προεδρικών Διαταγμάτων, καθορίζονται 
βασικώς διά τών άκολούθων διατάξεων :

α) Διά τον Στρατόν Ξηράς, ΰπό τοϋ Α.Ν.654/1937 «περί 
Στρατιωτικών Προμηθειών».

β) Διά τό Πολεμικόν Ναυτικόν, ύπό τοϋ Α.Ν.344/1936 
«περί προμηθειών τής Ναυτικής 'Υπηρεσίας».

γ) Διά τήν 'Ελληνικήν ’Αεροπορίαν, ύπό τοϋ Π.Δ 
12.9.1930 «περί τρόπου προμηθειών ’Αεροπορικής 'Υπη
ρεσίας» καί τοϋ A.N.141S/193S «περί διατάξεων Οικονο
μικής 'Υπηρεσίας ’Αεροπορίας».

4. Έπί τούτοις καί λόγω τής ίδιαζούσης βαρύτητος τών 
θεμάτων τών προμηθειών τών Ε.Δ., ώς ταϋτα άναλύον- 
ται έν τή παραγρ. 1 τής παρούσης, έκτιμάται ότι ή ρύθμι- 
σις τούτων ένδείκνυται νά συντελήται έφεξής ούχί ώς κα
θορίζεται ύπό τών διατάξεων τοϋ Π.Δ. 142/1974, άλλά βά
σει τών προΐσχυουσών, αύστηροτέρων διατάξεων τής παρ. 
5 τοϋ άρθρου 50 τοϋ Ν.Δ.721/1970 καί μόνον, καθ’ όσον 
τά έκδοθησόμενα Προεδρικά Διατάγματα Οά τύχουν τής 
επεξεργασίας τοϋ Συμβουλίου τής ’ Επικράτειας, έξασφα- 
λιζομένου τοϋ συννόμου τοϋ περιεχομένου των, προς τήν 
ύπό τών προρρηθεισών διατάξεων παρεχομένην έξουσιοδό- 
τησιν, άποφευγομένης οΰτω τής τυχόν άκυρώσεως ΰπό τοϋ
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Σ.Τ.Ε. των σχετ·.κών πράξεων — ρΟμηθειών, εργολαβιών 
κ.λ.π. διά τυχόν ύπέρβασιν τής ύπό τοϋ νόμου πμρεχομένης 
έξουσιοδοτήσεως, μέ τάς εντεύθεν συνεπείας.

5. Κατωτέρω παρατίθεται τό κείμενον της προτεινομέ- 
νης προς κατάργησιν διατάξεως της ύποπαραγράφου (2) 
τ7ς παοαγρ. α τοϋ άεθρου 1 τοϋ Π οοεδρικοϋ Διατάγματος 
ύπ’ άριθ. 142/1974'

"Λρθρον 1.

Τά κατωτέρου θέματα διά την ρύθμισιν των όποιων απαι
τείται Προεδρικόν Διάταγμα, έκδιδόμενον τη προτάσει 
πλειόνων 'Υπουργών, εφεξής ρυθμίζονται δι’ άποφάσεως 
τών αυτών 'Υπουργών, δημοσιευόμενης δια της Εφημερι- 
δος της Κυβερνήσεως.

Προεδρικά Διατάγματα προτάσει τών 'Υπουργών Εθνι
κής Άμύνης καί Οικονομικών.

«(2) Τά ύπό τών ύποπαραγράφων 5α εως χ συμπερι- 
λαμβανομένης, τοϋ άρθρου 50 τοϋ Νομοθετικού Διατάγμα
τος 721/1970 «περί Οικονομικής μερίμνης καί λογιστικού 
τών Ένοπλων Δυνάμεων» προβλεπόμενα θέματα, περί προ
μηθειών', εργολαβιών καί εργασιών ένεργθυμένων έν τώ 
έσωτερικώ καί τώ έξωτερικώ ύπο τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».

6. 'Ο σκοπός τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου είναι ή κατάρ-
γησις τής ύποπαραγράφου (2) της παραγράφου α τοϋ άρ
θρου 1 τοϋ Π. Δ/τος -142/1974» περί βελτιώσεως διαδικα
σιών τινων κατά τήν έκδοσιν διοικητικών πράξεων κ.λ.-π.» 
καί ή επαναφορά έν ίσχύι τών διατάξεων της παραγράφου 
5 τοϋ άρθρου 50 τοϋ Ν.Δ.721/1970 «περί οικονομικής με
ρίμνης καί λογΐστικοΰ τών Ε.Δ.», ής τό πλήρες κείμενον 
παρατίθεται έν παρ. 1 τής παρούσης επί τώ τέλει εφαρμογής 
τούτων, κατά την ρύθμισιν τών δι’ αυτών προβλεπομένων 
θεμάτων καί συνεπεία τής ιδιαιτέρας βαρύτητος τοϋ άντι- 
κειμένου. "

7. Διά τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου, ούδεμία οικονο
μική έπιβάρυνσις προκαλεϊται εις τον Κρατικόν Προϋπολο
γισμόν.

8. Έφ’ ω ύποβάλλομεν, τό παρόν Σχέδιον Νόμου καί 
παρακαλοϋμεν διά τήν έπιψήφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 20 Ίανουαρίου .1976

Οί
Οϊκκονουικων

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

fV '1 ττουργοι
Εθνικής Άμύνης 

Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ν.αταργήσειος τού έϊασίοιι Ms (2) τής περιπτώαεως 
α' τοϋ άρ-Spsi) 1 τού Προεοριν.οϋ Διατάγματος 142/1974 
«περί βελτιώσεως ϊιαοιτ/.ασιών τινων κατά τήν έν.ίοσιν 

διοικητικών τράςεων έπί αντικειμένων άρμσοιότητες 'Υ
πουργείων Έύνικής ’Αμύνης. Οικονομικών. Εθνικής Π αι- 
οείας ν.αί Θρησκευμάτων. Δημοσίων Έργων καί Δημοσίας 
Τάεεως».

"Ap-Spov 1.

Το έοάσιον Μι (2) τής περιπτώσεως α' τοΰ άρύρου 1 τοϋ 
Π. Διατάγματος 142/1974 καταργεϊται καί έπαναοέρονται 
έν ίσχύι α: διατάξεις τής παραγράςου 5 τοΰ άρθρου 50 τοϋ 
Ν.Δ. 721/1970 «περί οικονομικής μερίμνης καί λογιστικού 
τών Ενόπ/.ων Δυνάμεων», ώς χύται Τσχυον. προ τής. οιά τού 
προμνησύέντος Π. Δ/τος. τροποποιήσεώς των.

'Λούρον 2.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό _τής οημοσιεύσεώς του 
διά τής Έρημερύοος τής Ινυοερνήσεως.

Ά- Έν Άύήναις τή 20 ’Απριλίου 1976 

Ο! Υπουργοί
Οικονομικών ' « ' Έύνικής Άμύνης

Ε. ΔΕΒΛΕΤ,ΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Άριθ. 6S.S.76

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 παρ. 

1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουρ
γείου Εθνικής Άμύνης «περί καταργήσεως τοϋ έδαφίου 
δύο (2) τής περιπτοϋσεως α τοϋ άρθρου 1 τοϋ Προεδρι- 
κοϋ Διατάγματος 142/74 «περί βε/.τιώσεως διαδικασιών 
τινων κατά τήν έκδοσιν διοικητικών πράξεων έπί άντι- 
κειμένων άρμοδιότητος 'Υπουργείων Εθνικής Άμύνης, 
Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
Δημοσίων Έργων κάΓ Δημοσίας Τάξεώς».

I. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Διά τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 50 τοϋ Ν. Δ/τος 721/70 «περί 

οικονομικής μερίμνης καί λογιστικού τών Ενόπλων Δυνά
μεων» ορίζεται ότι, διά Β. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προ- 
τάσει τών 'Υπουργών Εθνικής Άμύνης καί Οικονομικών, 
καθορίζονται έκάστοτε ό τρόπος καταρτίσεως, κατά Κλά- 
δον τών Ενόπλων Δυνάμεων, τοϋ έτησίου προγράμματος 
προμηθειών έν τώ έσωτερικώ τής Χώρας καί τώ έξωτερικώ, 
at περιπτώσεις καί αί διατυπώσεις προμηθειών άνευ δια- 
γωνισμοϋ, αί κατηγορίαι τών διενεργουμένων διαγωνισμών, 
τα τής συστάσεως καί τοϋ τρόπου λειτουργίας τών έπιτρο- 
πών προμηθειών κ.λ.π.

Εξ άλλου, διά τής περιπτώσεως α τοϋ έδαφίου 2 τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Π. Δ/τος 142/1974 «περί βελτιώσεως διαδι
κασιών τινων κατά τήν έκδοσιν διοικητικών πράξεων κ.λ.π.» 
ορίζεται, πλήν άλλων, ότι, τά ύπό τής παραγράφου 5 τοϋ 
άρθρου 50 τοϋ Ν. Δ/τος 721/70 προβλεπόμενα θέματα, διά 
τήν ρύθμισιν τών οποίων άπαιτεϊται Π ροεδρικόν Διάταγμα, 
εφεςής ρυθμίζονται δι’ άποφάσεως τών αυτών Υπουργών, 
προτάσει τών όποιων έξεδίδετο τό Προεδρικόν Διάταγμα.

II. ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΆΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ήδη, διά τοϋ έν θέματι Σχεδίου Νόμου καταργεϊται ή 

περίπτωσις α τοϋ έδαφίου 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Γ1. Δ/τος 
142/74 καί έπαναφέρονται έν ίσχύι αί διατάξεις τής παρα
γράφου 5 τοϋ άρθρου 50 τοϋ Ν.Δ.721/70, δι’ ών προβλεπε- 
ται ή ρύθμισις τών ώς άνω περί προμηθειών κ.λ.π. θεμά
των διά Π. Δ/των τών 'Υπουργών Εθνικής Άμύνης καί 
Οικονομικών, άντί τής νϋν προβλεπομένης κοινής άποφά
σεως τών αυτών 'Υπουργών.

Διά τών προτεινομένων διατάξεων δεν προκαλεϊται δα
πάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 22 Απριλίου 1976

*0 Γενικός Διευθυντής ‘
NIK/ ΒΑΑΗΣ -


