
Στο Σχέδιο Νόμου «Συμπλήρωση της νομοθεσίας που αφο-
ρά τη ίχενέργει·* προμηθειών και αναθ.σεων έργων απο
τη ΔΕΗ». '

Πηος ιη Βον/.ή icui' Κλλψων
1. Η άσκητη της Βιομηχανικής Πολιτική; για την εν: 

σχυση της εγχώριας βιομηχανίας, απαιτεί την τρογραμμασι- 
τμενη σε μακροχρόνιο πλαίσιο ανάθεση έργο-j, αϊτό αυτό του
λάχιστον του έχει να επιτελέσει ο Δημόσιος Τομέας.

Για την επιτυχή εξέλιξη αυτής της προσπάθειας, που 
αποτελεί εκβρασμένη βούληση της Κυβέρνησης, καθιερώνονται 
ε: συμφωνίες πλαίσια (IIρογιραμματικές Συμφωνίες) μετα
ξύ των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημότιου 1‘ομεα 
και των βιομηχανιών και βυοτεχνιών τόσο του Δημοσίου οσο 
και του Ιδιωτικού Τομέα, για προμήθειες εξοπλισμών και υ
λικών, με στόχο την αναβάθμ.ση της ελληνικής ςι>ύμηΛανια,.

Η αναβάθμιση αυτή του -Δα είναι αποτέλεσμα της εξειοι- 
κευσης και της βελτίωσης της παραγωγικότητας, απαιτεί 
οπωσδήποτε μια ομαλή ροή έργου-σε μεσοπρόθεσμη τάση 
πράγμα που είναε αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς τη σύναψη 
συμφωνιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες πολυετών προ
γραμμάτων ανάπτυξης του κάθε τομέα.

Πρόσθετα με τη διαδικασία αυτή θα προωθηθεί σημαντι
κά η εγχώρια προστιθέμενη αξία-και με τις εξε-ιδικεύσει; 
των επί μέρους .βιομηχανιών θα γίϊεει ιηχίχτή η απερρόφηττ 
και πάρα πέρ2 ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτές οι προϋ
ποθέσεις είναι ανάγκη να· εξασφαλιστούν άμεσα για την ελ
ληνική β.ομηχανία και ίιοτεχνί-α; αν θέλουμε να ίημιουργη- 
θοΰν οι απαραίτητες συνθήκες που θ2 τη; επιτρέψουν να ζη
τήσει το μερίδιό της και στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

2. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας η Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού (ΔίΕ-Η) αποτελεί το σημαντικώτερο επενδυτή 
του Δημόσιου Τομέα. · ,’

Η νομοθεσία συως που ϊιέπει τ ς προμήθ'εης της ΔΕΗ 
είναι αναχρονιστική και δεν επιτρέπει την επίτευξη των πα
ραπάνω στόχων. .................. ' -.

Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να δημιουργηθοϋν οι προϋποθέ
σεις εκείνες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση της πιλοτικής 
της Κυβέρνησης. Η δημιουργία των προϋποθέσεων αυτών 
απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.

3. Οι διατάξεις που συμπληρώνονται με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο έχουν ως εξής:

α) Στο άρθρο 29 παρ. 3 του ΒΛ. 28/23.1.1931 «περί 
οργοτ/ώσεως της Διο κήοεως της ΔΈΗ», που εκH-St.-i συχ- 
φωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2, 4 και 6 του ιδρυτικού νόμου 
τη; ΔΕΗ 1408/1950, προ βλέπεται κατά λέξη ότι «επιφ.- 
λασσομένων των υπό τι-υ Διοικητικού Συμβουλίου εγκριν:- 
μενων εξαιρέσεων, προκειμεναυ περί προμηθειών της ΔΈΗ 
η ανάθεση της εκτελέσεως έργων ή εργασιών εφαρμόζονται 
c: διατάξεις της παο. 2 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1566/1950 
«περί κυρώσεως της μετά τσυ οίκου BBA.SCO σ.ν-πφ3είσης 
την 20ην Ιουλίου 1950 συμίάσεως και ροθα‘τεως ζητημά
των αναγόμενων εις την εφαρμογήν του Ενεργειακού Προ
γράμματος Ανασυγκροτήσεως» όπως αυτός συμπληρώθηκε 
από τον κυρώσαντα αυτόν νόμο 1633/1951.

β) ‘Εξ άλλοθι στο άρθρο 5 παρ. 2 ταυ Ν. 1633/1951 «πε
ρί κυρώσεως, τροποποιήσεως του Α.Ν. υπ’ αριθ. 1566/1950 
προ βλέπεται ότι,:

αα) «επί προμηθειών ή -αναθέσεων της εκτελέσεως έργων 
ή εργασιών ταυ Βυεργει-ακοό Προγράμματος Ανασυγτκιροτή- 
~ως. ενεργεί τα·: μυστικός διαγωνισμός υεταξύ 'επαιρίκ'ύς α
ριθμού δοκίμων οίκων, επί τω τέλε·.. όπως εν τω πλαισίιο 
τι-ς οικονομικής πολιτικής του Κράτους επιτευχθεί η μ> 
κροτερα δυνατή τιμή δια τα αιτούμενα είδος, ποιότητα κα.: 
ποσότητα και τον καθοριζόμενο χρόνο παριαδίσεως.

ββ) Ο διαγωνισμός κασακυρούται εις τον με·/.δότην, του 
οποιοο η προσφορά είναι συμυφώνως πρ-:ς τους όρους και τα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρονικά όρια της Ι,. α.,ζ υςεως, κατα την σύγκρισιν των π 
σφορών λαμβανομένων επίσης υπ’ όψιν της παρ' έκαστου . 
οοοτου προσφερ .μ.νης ποκτη.ος και της mαπσ/ρ ίσεω; - 
είδους ή της προσφεροαένης εργασίας προς το αιτούμε·· 
της οικονομικής υποσταπεως, της ικανότητας, πείρας ν 
εντιμότητος εις 'τας συναλλαγάς του μειοδότου, ως και τ 
ικανότητες αυτού να παράσχη υπηρεσίας συντηρήσεως ·/ 
επισκευής. ' ·*.. 1 *· ί

γγ)Δ:α την κατακύρωσιν προμηθ,ειώγ ή αναθέσεων απ 
τείται η προηγούμενη έγκρισις του παρά τη X πηρεσία Εφ; 
μογής Ενεργειακού Προγράμματος Ανασυγκροτήσεως Γν 
μοοετικού Συμβουλίου, από δε της «νάρξεως της λειτουργι 
της Δημοσίας Επιχειρήσεω; ιΐλ:κτρισμού του Διοικητι» 
Συμβουλίου ταύτης, εξαιρέσει προμηθειών ή αναθέσεων ι 
σσ/ες σημασίας, δι! ας επιτρέπεται η χαρήγησις εξουσιοο 
τήσεω-ς παρά τ:υ Γνωμοδοτικού ή Διοικητικού Συμοουλι 
προς κατακύρωσιν προμηθειών ή αναθέσεων άνευ τοιαύτι 
εγκρίσεως». . . _

4. Όπως φαίνεται από την παραπά/ω νομοθεσία το κέντ. 
βάρους του τρόπου διενέργειας προμηθειών τοποθετείται στ 
επίτευξη και μόνο της μικρότερης δυνατής τιμή; που θϊ: 
ρείτα: ότι επιτυγχάνεται με τη διενέργεια μειοδοτικών δι 
γωνισμών. .··■■.

Η νεμεθοσία αυτή είναι ελλειπής, διότι απουσιάζει πόντε 
λώ; οποιαδήποοε αναφορά στην ύπαρξη μιάς ουσ;·α·σ*τσ/.ής πο 
λιτικής του κράτους στον τομέα των Κρατικών Πρ> μηυείώ 
που να δημιευργοί τις προϋποθέσεις για ’ την ανάπτυξη τη 
ελληνικής βιομηχανίας. Αλλά ούτε και το επιδιωκόμενο'.άπ 
τη vox θεσα αυτή - αποτέλεσμα, δηλαδή η χαμήλή τιμή, ε 
πετυγχά-εται διότι στηρίζεται. απομίλίειστιρίά στους με-ιοβο- 
ττκούς διαγωνισμούς ο: ο-ποιοι δεν μπορούν να απίδώσουν πάντο 
τε είτε λόγω ολιγεοσωλεακων ή μχο'υοπωλιατχών καταστάσεω- 
της αγοράς είτε λόγω · αδυναμιών στην λειτ'οργία ,τθ- 
σ-υστήχατος προδιαγραφών με αποτέλεσμα. νχ επιβαρύνεται, ο 
δημόσιος τομέας με υπερβολικές τιμές. . . . ο?

Τέλος με τους ετήσιους χειοδοτι/.ούς διάγω.ιαχούς /'τα 
κερματίζεται η ζήτηση και δεν επιτυγχάνονται ούτε οι στίχο 
της βιοίχηχαυιουής και ουκονομική;' α.ιάπτυξης παυ ατιδιώ- 
κει ο τομέας των Κρατικών Προμηθειών c-ύτέ η μσικροχρό- 
νια μείωση· των τ<μών π· υ θα μποιροΰο’ΐ "να αποδώσει μεγάλα 
οφέλη στο; Δημόσιο Προϋπολογισμό. Έτσι, ούτε τα αναπτυ
ξιακά κριτή: ·α αλλά ούτε οι στόχο< των χαμηλών τςχών ί- 
καν οποιοονται. .

Για τους λόγους αυτούς χρειάζετια: υ·:α ά/.λη μεθόδευσα, 
που νχ χ.ταπΊκρίνετα: στο αηχε:ινό τρόπο λειτουργίας της 
αγχιρ-άς κα: τις α.άγκε* της ο ι/ιονοχική; ν·.or.: τη; αναπτυ
ξιακής πολιτικής. Η μεθόδευση αυτή είναι πολύ πιο σύ-θετα 
κα: ξπτηρΉ -/ατά π;).ύ τ ς ν.ασευθύ'ττις που έχει '-λ:ς ετή
σιος διαγτυν-αμός. Αυτό επιτυγχάνιεσα·. με την προώθηση των 
προγραμματικωτυ συμφωνιών με τις οποίες αντιμετωπίζεται 
μακροχρόνια η αγορά.

Είναι όμως αναμφισβήτητο ότι πρέπει να οτπά'χ υν ασφα- 
λ στικ ς δικλείδες στην άσκηση της νέας χυτής πολιτικής, 
που να ικαυοποιοά/ σε μεγάλο 'βαθμό τόσο την επιτυχία της 
οσου αφορά την αύξηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού 
κα· την τεχνοϋ.ογ κή και βιομηχανική 'αναβάθμιση όσα και 
την ϊ·.αφά/ε<α και την δημ-α/υρασικότητα στις διαδικασίες επ;· 
λ'-'ήσ σε περίπτωση που επιλεγεί η απευθείας -ανάθεση. Οι 
στοχοι αυτοί ικανοποιούντα με τηυ διάταξη που προβλέπεται 
στο ·θΓΧοτχέδιο· για γνωμοδότηση από την Επιτροπή Προγρ ήχ- 
•χ.-ατος Π.:.'αηθΕ·.ών στην οποία σ.μμετέχο.ν εκπρόσωποι των 
παραγωγικών τάξεων και άλλων φορέων της χώρας μαϊ- 
Η γνΥΓχ-δότηση αυτή θα αποτελεί γνώμονα για την τελική 
έ*·κ:·:ση το-υ Υπουργού Εθ-.Γκής Οικονομ' α ς ο οποίος φέρει και 
την ευθύνη για τηυ άσκηση τησ αναπτυξ ιακής π'λιτικης 
καθώς επίσης και τη; χρηστή διαχείριση των κρατικών 
προμηθειών.
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5. Me την χροτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατή' η 
σύναψη από την ΔΕΗ προγραμματικών συμφωνιών και η ο* 
υλοποίηση αυτών απευθείας χωρίς διαγωνισμό κατάοτιση 
συμβάσεων για προμήθειες ή εκτέλεση έργων.

Αθήνα, 2 Απριλίου 19S4 ■ '. ·■
Ο Γχουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας

ΚΩΣΤΗΣ ΒΑ-Ι-ΤΣΟΣ
Ο Γχουργός Εύνεργείας χοη Φυσικών Πόρων 

ΕΓ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΓΛΟΓΜΠΗΣ ·

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την σύναψη χρογραμμα- 
τιχών συμφωνιών χαι την διενέργεια προμηθειών ή ανα
θέσεων έργων αχό την ΔΕΗ.

'Aρθρ© 1.

1. Εχιτρέχεται στην Δημόσια Εχιχείρηση Ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ), σύμφωνα με τους όρους της χαραγράφου 2 του άρ
θρου αυτού, να συναχτεί προγραμματικές συμφωνίες χου εν
τάσσονται στο Ναναχτυξιαχό πρόγραμμα της Κυβέρνησης 
χαι να καταρτίζει, σε υλοχοίηση αυτών, αχευθείας χωρίς 
διαγωνισμό συμβάσεις για προμήθειες ή αναθέσεις έργων 
κατασκευής εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και ερ
γασιών ε·, κατάστασης τους, κατά παρέκκλιση των διατά
ξεων του άρθρου 29 χάρ. 3 του Β.Δ. της 28/28.1.1951 
(ΦΕΚ 35) και του άρθρου 5 χαρ. 2 του Α.Ν. 1566/1950 
(ΦΒΚ 256), δχως αυτός κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκα αχό τον Νόμο 1633/1951 (ΦΕΚ 10). Για 
να σνναφθούν οι χαραχάνω προγραμματικές συμφωνίες και 
συμβάσεις απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΕΗ. · .·.■ . - ι

2. θ', πιο χάνω προγραμματικές συμφωνίες και συμβά
σεις υχόκεινται στην τελική έγκριση του Γχουργού Εθνικής 
Οικονομίας, ύστερα από γνιομοδότηση της Επιτροπής Προ
γράμματος Προμηθειών.

Άρθρο 2.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 1984 

Ο Αναπλ. Γχουργός Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΣΤΗΣ ΒΑ-Ι-ΤΣΟΣ · · ■ -■

Ο Γχουργός Ενερνείας και Φυσ. Πόρων
ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΓΛΟΓΜΠΗΣ

Αριθ. 11/2/1984
. , · ΕΚΘΕΣΗ'

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 χαρ. 1 του
Συντάγματος) στο Νομοσχέδιο του Γπουργείου Εθνικής
Οικονομίας «Συμπλήρωση της Νομοθεσίας χου αφορά 

• διενέργεια προμηθειών και αναθέσεων .έργων, από τη
ΔΕΗ». .
Με τις διατάξεις του πιο πάνω Νομοσχεδίου θεσπίζον

ται τα εξής: .... . »
1. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων επιτρέπε

ται, στη Δημόσια Εχιχείρηση ΙΓλεκτμισμεύ (ΔΕΗ) η σύνα
ψη προγραμματικών συμφωνιών που εντάσσονται στο αναπτυ
ξιακό πρόγραμμα της Κυβέρνησης και η σε υλοποίηση αυτών

'-απευθείας χωρίς διαγωνισμό κατάρτιση, συμβάσεων για προ
μήθειες ή αναθέσεις εκτελέσεως έργων ή εργασιών. :

Για τη σύναψη των παραπάνω προγραμματικών συμφω
νιών και συμβάσεων προμηθειών ή αναθέσεων έργων και 
εργασιών απαιτείται απόφαση του Διοικητικ.ού Συμβουλίου 
της ΔΕΗ. · ■ :.· ·. .δ

2. Οι παραπάνω προγραμματικές συμφωνίες και συμβά
σεις προμηθειών ή αναθέσεων έργων και εργασιών υπό- 
κεινται ’ στην τελική έγκριση του Γπουργου Εθνικής Οικο
νομίας μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προγράμ
ματος Προμηθειών. ’ .. :

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρό
σθετη δαπάνη εις βάρος της Δ.Ε.Η. ή του Κρατικού Προ
ϋπολογισμού. . '·'...·

" Αθήνα, 27 Μαρτίου 1984 ' ; ; __
Ο Διευθυντής "

ΔΗΜ. ΔΡΙΤΣΑΣ · ; ‘V


