
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στ*) σχέδιο νόμου «προμήθειε: του δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσης witM'W θεμάτων».

Ποος τη Βουλή 7ο»· Ελλήτωι·

θ', νέε; οικονομικές συνθήκες και συγκυρίες σε παγκόσμια 
κλίμακα, η όλο και περισσότερο επικρατούσα αντίληψη που 
τείνει να καταργήσει τα οικονομικά τείχη μεταξύ των διαφό- 
ρων κρατών και η συνεχώς αναπτυσσόμενη και διευρυνόμενη 
διμερής αλλά και πολυμερής οικονομική συνεργασία μεταςύ 
των χωρών, ανεξάρτητα από γεωγραφικές ή κοινωνικοπολιτι- 
κές ιδιαιτερότητες, είναι αναμφισβήτητο ότι επιβάλλουν τον 
εκσυγχρονισμό των νομοθετικών πλαισίων έτσι ώστε να παρέ
χεται η δυνατότητα προσαρμογής τους στις εξελισσόμενες 
συνθήκες από τις οποίες αναμφίβολα επηρεάζονται αλλά και 
τις επηρεάζουν.

Στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ιδιαίτερα σημαντικός 
είναι και ο ρόλος των προμηθειών του δημοσίου τομέα, που 
αποτελούν μι* τεράστια οικονομική δύναμη η οποία, εφ’ όσον 
χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να γίνει βασικός παράγοντα: 
μεγέθυνσης, αναβάθμισης και τεχνολογικής εξέλιξης της ελλη
νικής βιομηχανίας - βιοτεχνίας και συγχρόνως να συμβάλλει 
στην εξοικονόμηση συναλλάγματος, στην εξασφάλιση απασχό
λησης εργατικού δυναμικού, στην ανάπτυξη εξωτερικών εμπο
ρικών σχέσεων και στην προώθηση εξαγωγών ελληνικών 
προϊόντων.

Το νομικό καθεστώς που διέπει τον τομέα των προμηθεών 
είναι αναχρονιστικό και διάσπαρτο σε νομοθετήματα που χρο
νολογούνται από το 1925. Προς την κατεύθυνση του εκσυγχρο
νισμού του και της προσαρμογής του στις σύγχρονες συνθήκες 
και απαιτήσεις, χρειάζεται απαραίτητα ένα νέο θεσμικό πλ.αί- 
σιο που θα δίνει θετικές προοπτικές συμβολής του τεράστιου 
αυτού αντικειμένου στην κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται, 
έτσι ώστε το 1992 να βρει την ελληνική οικονομία έτοιμη 
να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες αγοράς και ανταγωνι
σμού.

Ταυτόχρονα, το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα χρησιμεύσει σαν 
εργαλείο για τη γενικότερη εξυγίανση του συστήματος των 
προμηθειών, την αναβάθμιση της ποιότητας των προμηθευο- 
μένων υλακών, τη σωστή εξυπηρέτηση των χρηστό» αγορα
στών και τελακά για την υλοποίηση αναπτυξιακών επιλογών.

Με το παρόν νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση επιδιώκει να χρη
σιμοποιήσει πλ.ήρως την τεράστια αγοραστική δύναμη της 
ζήτησης του δημόσιου τομέα και να εκμεταλλευθεί τις πολυ
διάστατες δυνατότητάς της έτσι ώστε να διασφαλίσει τη στή
ριξη των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας, λαμβανο- 
μένων υπόψη και των συμβατ,κών υποχρεώσεων που απορρέ
ουν από την ένταξη της χό>οας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα.

Όπιο: αναφέρθηκε και προηγούμενα η νομοθεσία περί κρα
τικών προμηθεών είναι αναχρονιστική και χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη ιδιαίτερων νομοθε τη μάτων κατά φορέα διενέρ - 
γειας των προμηθειών. Με βάση την υπάοχουσα εμπειρία από 
την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι στόχοι ενιαίας πολιτικής στον τομέα των προ
μηθεών. με ταυτόχρονη δυνατότητα ευελαξίας για την αντιμε
τώπιση των ιδιαιτεροτήτων των φορέων και των προμηθειών, 
το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει αρχές και ρυθμίσεις που συγ
κροτούν το πλαίσ.ο της κοινής πο/.ιτικής και προβλέπει όλες 
τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις ώστε με τον Κανονισμό Προ
μηθεών Λημοσίου και τους Κανονισμούς Προμηθειών Φο
ρέων. να καλυφθούν όλες οι ιδιαιτερότητες των επί μέρους 
φορέων και να ρυθμιστούν έτσι κατά ρεαλιστικό τρόπο τα 
διάφορα θέματα.

Το σχέδιο νόμου, που ζητά η Κυβέρνηση από τη Βουλή την 
ψήςιτή τ:.. ςέύτ,ν.ΐ ς: s/.ες τι; παραγωγικέ; τάξεις και άλ·- 
λ.ευς ςορείς. πρακε.-μίνου να ικ-ράε;ον τις αεέψεις τους και 
ακςλυαόύτς: επτικείομητικό; ::ά/.ϊγϊς πςν τυνέίαλε ττην τε
λική ςιαχόρςωεή τϊυ.

1. Η επέκταση και ενιαιοποίηση για πρώτη φορά της 
εφαρμογής των διατάξεων του νόμου κα*. του παραγωγού του 
δικαίου σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα ux σκοπό την 
ενοποίηση των κανόνων διενέργειας των προαηθεών και την 
εξασφάλιση μιας ενιαίας αντίληψης, ανεξάρτητα από το φορέα 
εκτέ/,εσης της προμήθειας με την επιφύλαξη βέβαια των ει
δικών ρυθμίσεων που υπαγορεύονται από τις ιδιαιτερότητες 
των ρορέων.

2. Η αναβάθμιση της διαδικασίας προγραμματισμού των 
προμηθεών σαν απαραίτητης προϋπόθεσης για την άσκηση 
πολιτικής προμηθειών και τη σωστή χρησιμοποίησή τους.

•1. Η σαφής οριοθέτηση της έννοιας της εκτέλεσης μιας 
προμήθειας, ο καθορισμός των αρμοδίων για την εκτέλεση 
των προμηθεών φορέων και η θεσμοθέτηση νέων μορτών 
διαγωνισμών σύμφων»' και με την κοινοτική πρακτική,

4. Η διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου και της διαφάνειας, 
που κατοχυρώνεται μέσα από :

χ) τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παραγωγικών 
τάξεων και άλλων φορέων στην Επιτροπή Πολιτικής και 
Προγραμματισμού Προμηθειών (άρθρο 12).

β) τη Θεσμοθέτηση της Επιτροπής του άρθρου 4 ως αρμό
διας για_το χειρισμό των σημαντικής οικονομικής και τεχνολο
γικής αξίας προμηθεών και,

γ) TV “αρέμβαση στο θέμα συγκρότησης συλλογικών 
οργάνων τιυν φορέων που Θεσμοθετείται από τη διάταξη του 
άρθρου 11.

Ο θεσμοθετούμενος κοινωνικός έλεγχος είναι βασικό και 
κυριαρχικό στοιχείο και αποτελ.εί καθοριστικό παράγοντα για 
την εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών και την 
κατοχύρωση της λαϊκής συμμετοχής στο όλ.ο σύστημα των 
προμηθειών. Πρόσθετα, εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή 
και συναίνεση και επιδρά αποφασιστικά στη σωστή διαχείριση 
του δημόσιου χρήματος.

5. Η θεσμοθέτηση, για προ'ιτη φορά, της υποχρέωση: των 
φορέων για έκδοση κανονισμών προμηθειών με προκαθορι
σμένο από το νόμο περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης 
τους. Με την επέκταση της εφαρμογής του "ώμου σε όλο 
το φάσμα του δημόσιου τομέα και την εσαρμογή ενιαίων 
κατά κανόνα κανονισμών προμηθειών, επέρχεται η χναγοιαία 
ενότητα στο θεσμικό καθεστώς των προμηθειών.

6. Η Θεσμοθέτηση γ·ια πρώτη φορά νέων ρυθμίσεων, 
που στοχεύουν αντικειμενικά στη βελτίωση της ποιότητα: των 
προμηθευομένων υλικό» και στον πληρέστερο έλεγχο των 
φορέων αγοραστών.

Ενδεικτικά αναφέρονται η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης 
των φορέων για τήρηση μητρόιου προμηθευτών, η δυνατό
τητα ελέγχου, έγκρισης και αναθεώρησης των τεχνικών προ
διαγραφών. η παροχή τελικής έγκριση; των προμηθεών και 
το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της διακήρυξης.

7. Η ανάδειξη των Γπουργείων Βιομηχανίας. Ενέργ'ειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου, σε επιτελικούς φορείς στα 
Θέματα των προμηθεών του δημόσιου τομέα.

Μετά από το παραπάνω π/.χίσιο σχετικά με τις αρχές και 
τους στόχους του νομοσχεδίου, ακολουθεί η ανάπτυξη των 
ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα επί μέρους άρθρα του.

Οι βασικοί άξονες του νόμου είναι :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'

Άρθρο 1.

Το άρθρο αυτό, καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου 
και προσδιορίζει την εφαρμογή του στις προμήθειες αναλώσι
μων ή μη υλικών όλ.ων των φορέων του δημόσιου τομέα. Το 
κείμενο δεν αναφέρει φορείς, γιατί αυτοί αναφέρονται στο νό
μο που χαρακτηρίζει το δημόσιο τομέα. Έτσι υπάγονται στο 
νόμο όλ.οι αυτοί οι φορείς, όπως ίδιους είναι το Λημόσιο, τα
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TT-A:A- -οιΌ.Τ.Α., οι .-Κρατικές ή Δημόσιες ετκχε'.ρήσεις 
-τις οπαίες περώ,αμβάνονται και η Δ.Ε.Η. οι οργανισμοίκαι 
,ι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι Τ-ράπεζες και τα Νοσηλευ- 
ικά -Ιδρύματα Δημόσιου δικαίου.
Με βάση την ιδιαιτερότητα ορισμένων επιχειρήσεων (πας.ο) 
οορέωνκαί προμηθειών (πας. 5), προβλέπεται εξαίρεση ή 

υνατότητα και διαδικασία εξαίρεσης τους εν όλω ή εν μέςει 
:πά το πεδίο ε©αρμογής του νόμου, προκειμένου να μη δυσ- 
εραίνεται το έργο τους.

■ Άρθρο 2.
Με τις διατάξει; του άρθρου αυτού, ρυθμίζεταΐ-σε ενιαία 

άση ο προγραμματισμός των προμηθειών και στοχεύει :

α) Στη χάραξη και άσκηση ενιαίας πολιτικής προμηθειών.
β) Στην ενίσχυση και κατοχύρωση της διαφάνειας και 

•τικειμενικότητας κα.ά τον προγραμματισμό των προμηθει- 
ν που υλοποιείται με την ουσιαστική συμμετοχή της προβλε- 
ϋμενης από το άρθρο 12 Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμ- 
ατισαού Προμηθειών στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 
-,ων των παραγωγικών τάξεων, επιστημονικών και ά/ϋ.ων 
υςέων.
γ) Στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της εγχώριας 

.αμηχανίας - βιοτεχνίας σε σχέση με τις αγορές που πρόκει- 
χι να πραγματοποιήσουν οι φορείς του Δημόσιου Τομέα.

δ) Στον έλεγχο από τα αρμόδια Υπουργεία της προσαρμο- 
ης των προγραμμάτων προμηθειών των φορέων, στα δημο- 
.ονομικά και συναλλαγματικά πλαίσια που καθορίζονται από 
ςν εκάστοτε βραχυχρόνια οικονομική πολιτική.
Επίσης,* θεσμοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση των 

νρέων για τήρηση απολογιστικών στοιχείων σχετικά με την 
.οποίηση των-προμηθειών τους.

ΚΕΦ.-^VAIO Β'

' Άρθρο' 3. '
Στο άρθρο αυτό έχουν συγκεντρωθεί όλες οι ρυθμίσεις.που 
ασέρονται στην υλοποίηση των προμηθειών και οριοθετείται 
έννοια της εκτέλεσης μιας προμήθειας σαν.η διαδικασία που 
ςιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες του φορέα από 
j προκήρυξη του,διαγωνισμού μέχρι την οριστική παραλαβή 
υ υλικού και την αποπληρωμή του τιμήματος στον προ- 
θευτή.'

Από τις ρυθμίσεις αϊτός. επισημαίνονται οι ακόλουθες ί

α) Θεσμοθετείται η διάκριση του τρόπου εκτέλεσης μιας 
ομήθειας από την άποψη του εκτελούντος οργάνου και δια- 
ινεται σε κεντρική εκτέλεση όταν αυτή γίνεται από το 
τουργείο Εμπορίου και σε αποκεντρωμένη όταν γίνεται από 
οιοδήποτε άλλο φορέα.
;) Καθιερώνονται ρητές εξαιρέσεις προμηθειών από την 
τρική εκτέλεση με σημαντικότερη αυτή των προμηθειών 
χμικού υλικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα 
.ώστε και με την ισχύουσα σήμερα ρύθμιση (Λ.Δ. 3095/54). ·

γ) · Παρέχεται η ευχέρεια χορήγησης εξουσιοδοτήσεων, από 
Υπουργό Εμπορίου, σε φορείς για αποκεντρωμένη εκτέ- 

τη προμηθειών τους, όπως και η δυνατότητα υπαγωγής 
ν μηδειών στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου για 
τρική εκτέλεση . όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους 
ιησης αποτελεσματικότερης πολιτικής, 
ν) Θεσμοθετείται η δυνατότητα σύναψης από τους φορείς 
κροχρόνιων συμβάσεων για την κάλυψη επαναλαμβανομέ- 
, αναγκών τους.
:) Υιοθετούνται για πρώτη φορά, σύμφωνα και με την 
/οτική πρακτική, ο ανοικτός και κλειστός διαγωνισαός 
περιγρ'άφεΤαι σε γενικές γραμμές η σχετική διαδικασία, 

ποια και θα καθορισθεί αναλυτικά στους κανονισμούς'προ-' 
-Χιών Δημοσίου και φορέων, που προβλέπονται στο άρθρο 
του νομοσχεδίου.

στ) Παρέχεται η-ευχέρεια στους?-φορείς - να διενεργούν 
πρόχειρους διαγωνισμούς με συνοππκή διαδικασία για προ
μήθειες μικρής αξίας, ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι 
άμεσες ανάγκες τους.

ζ.) Προβλέπεται η δυνατότητα της συνέχισης διαγωνισμού 
που απέτυχε ή κρίθηκε ασύμφορο το αποτέλεσμά του. Σε αντί
θεση με το ισχύο δίκαιο, ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται με 
έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και όχι προφορικά, ενώ 
πρόσθετα θα πρέπει να συντρέχει και το στοιχείο του επεί
γοντος της προμήθειας.

η) Ορίζονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρέπεται 
η απ’ ευθείας, χωρίς διαγωνισμό, ανάθεση μιας προμήθειας. 
Θι διατάξεις αυτές, επαναλαμβάνουν βασικά τις διατάξεις του 
άρθρου 86 του Ν.Δ. 321/69, προσαρμοσμένες προς τα ορι
ζόμενα από την κοινοτική οδηγία 77/62/76 ΕΟΚ.

Άρθρο 4.

Στο άρθρο αυτό, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με το 
χειρισμό των σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής σημα
σίας προμηθειών των φορέων του δημόσιου τομέα. Η προτει- 
νόμενη ρύθμιση στοχεύει στη- διασφάλιση της απαραίτητης 
διαφάνειας και -αντικειμενικότητας των διαδικασιών κατά τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση της μεγάλης σημασίας 
αξίας-προμηθειών του δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλί
ζεται η δυνατότητα σωστής αξιοποίησης των προμηθειών 
αυτών για την εξυπηρέτηση στόχων αναπτυξιακής, εμπορι
κής ή και εξωτερικής πολιτικής.

. . Άρθρο .5.

Στο άρθρο αυτό, έχουν συγκεντρωθεί οι ρυθμίσεις που ανα- 
ψέρονται στους δικαιούμενους συμμετοχής σπς προμήθειες του 
δημόσιου τομέα και στα κριτήρια κατακύρωσης των προμη
θειών.

Από τις ρυθμίσεις αυτές επισημαίνονται οι ακόλουθες, που 
αποτελούν σημαντικές μεταβολές από το ισχύον δίκαιο :

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προμήθειες του δημόσιου 
τομέα θα έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι συνε
ταιρισμοί, και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοι
νή προσφορά. Με την τελευταία περίπτωση, δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις για τη σύμπραξη περισσοτέρων επιχειρήσεων, 
έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλλουν κοινή προσφορά, προ
κειμένου να.αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις προμηθειών συν
θέτων υλικών, όπως επίσης και να συμμετέχουν σε διαγωνι
σμούς προμηθειών μεγάλου μεγέθους που δεν είναι δυνατή η 
κατάτμησή τους. Με τη ρύθμιση αυτή, αναμένεται η διεύρυνση 
της συμμετοχής προμηθευτών στις προμήθειες προς όφελος 
των φορέων αλλά και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρό-, 
μεσαίων.

β)'Θεσμοθετείται η υποχρέωση αυτών που συμμετέχουν 
στις προμήθειες των φορέων, να αποόεικνύουν τη.-·.φερεγγυό- , 
τητά τους, την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματο
πιστωτική και οικονομική κατάστασή τους, καθώς και τις 
τεχνικές δυνατότητες τους.

γ) Σαν σημαντική καινοτομία, επισημαίνεται η διάταξη 
της παρ.'4. σύμφωνα με την οποία σαν κριτήριο για την κατα-' 
κύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευ
τή. θεσμοθετείται η συμφερότερη προσφορά. Παράλληλα, 
διατηρείται και το κριτήριο της κατακύρωσης της προμήθειας 
με βάση Τη χαμηλότερη τιμή.

Σύμφωνα με τη. σχετική ρύθμιση, θα καθορίζονται υπο
χρεωτικά με τη διακήρυξη αν η κατακύρωση της προμήθειας . 
από τον ενδιαφερόμενο φορέα θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη 
τιμή ή την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Πρόσθετα, 
στην περίπτωση της συμφερότερη; προσφοράς, θα καθορίζο- “ 
νται καί τα στοιχεία με βάση τα οποία θα γίνει και η αξιολό
γησή της. Με τη διάταξη καθορίζονται επίσης και τα στοιχεία 
εκείνα, που θα λαμβάνονται κυρίως υπόψη από τους οορείς 
για την αξιολόγηση μιας προσφοράς σαν συμφερότερη;.
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Επιόημάίντάχι ότι, ή otxovoaata συιΐφερότερη προσοορά 
σαν κριτήριο κατακύρωσης αιάρ πεοαήθειας. αποτελεί διεθνή 
πρακτική. Ιδιαίτεοα γιά" τα Κοάττ μέλη · τη; Ευρωπαϊκής 
Οικονομική; Κοινότητα; έχει θεσαοθετηθεί με την οδήγία 
77/62/76 ΕΟΚ«περί συντσνισιιού των διαδικασιών συνάψεω; 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών»).

Άρθρο 6.

Στο'άρθρο αυτό, ρυθμίζεται σε νέα βάση το θέμα τη; τελι
κή; έγκριση; των 'προμηθειών.

. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 6 παρ. 5 του Κ. 936/79 
σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρ. 13 παρ. 2 περ. β' του 
Π.Λ. 437/85, για όλες τις προμήθειες αλλοδαπής προέλευσης 
των φορέων που πραγματοποιούνται είτε με διαγωνισμό είτε 
με απ’ ευθείας ανάθεση .απαιτείται τελική έγκριση που παρέ
χεται με κοινή από τάση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέρ
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται και πάλι η πα
ροχή ■ έγκρισης - από τους παραπάνω Υπουργούς, πλην όμως 
καθιερώνεται γενική ρύθμιση,-σύμφωνα με■ την-οποία θα 
απαιτείται τελική έγκριση για όλες τις προμήθειες των φο
ρέων κα’-όχΐ-μόνο για τις- προμήθειες (αλλοδαπής προέλευσης. 
Με κοινή .απόφαση των -Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας.και Εμπορίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής .Πολιτικής ‘.και Προγραμματισμού Προμηθειών, 
θα καθορίζεται το. ανώτατο όριο ..της αξίας των προμηθειών 
για τις οποίες δεν απαιτείται τελική έγκριση ή θα εξαιρούνται 
φορείς, προμήθειες ή και κατηγορίες προμηθειών, από την 
τελική έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

. . ν /Αρθρο .7.

Το άρθρο κϋτό περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
τον έλ.εγχο των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμή
θεια υλικών. Η βελτίωση που επιχειρείται, σε σχέση με την 
ισχύόυσα ρύθμισή, άναόέρεται στη δυνατότητά των συναρμο- 
δίων Υπουργών Βιομηχανίας,--Ενέργειας κάϊ' Τεχνολογίας- και 
Εμπορίου, μετά από γνωμοδότηση‘-της Επιτροπής Πολιτι
κής και Προγραμματισμοί Προμηθειών να ελέγχουν; εγκοί- 
νουν ή -/.α·. να αναν>ϊύ)ρη5οόν τεχνικές αροϊιαγραρές υλικών ό
λων, των. φορέων nc-j υαάγσνταί στις-;:ατάςεις τευ-αροτπνό- 
μενου νόμου. Μέχρι, σήμερα, η . μοναδική παρέμβαση στο 
τοσο ευαίσθητο θέμα των τεχνικών προδιαγραφών περιο
ρίζεται στον έλεγχο και έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίου 
των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών Υπουργείων και 
Δημοσίων Υπηρεσιών, στα πλαίσΐα'της'άρ'μοδιότητάς του 
για την υλοποίησή των προμηθειών τους.

. Π σχετική διάταξη, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα .υπο
βολής ένστασης κατά του κύρους της διακήρυξης και συνε- 
πώς και των τεχνικών προδιαγραφών, σε συνδυασμό, με 
όλο το νομοθετικό πλαίσιο, θα συμβάλλει αναντίρρητα·.-στην 
επίτευξη στόχων πολιτικής προμηθειών αλλά και στη γε
νικότερη εξυγίανση .του συστήματος. .- --

. . .._ Άρθρο S. . . -
Το -άρθρο αυτό περιλαμβάνει διατάξεις "σχετικά -με την 

υποχρέωση των φορέων.-γαα τήρηση .μητρώου’ προμηθευτών. 
Η διάταξη εξουσιοδοτεί . τους Υπουργούς Βιομηχανίας, 
Ενέ Ργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου όπως, με από
φαση τους, καθορίζουν τα κριτήρια και -τις-προϋποθέσεις εγ· 
ΥΡ*?ήζ-·στα μητρώα, · τον τρόπο -τήρησής τους ; από τους 
επί -μέρους φορείς, τον καθορισμό κεντρικού φορέα για-τη 
συγκέντρωση, και αξιολόγηση των-μητρώων-των επί-μέ
ρους φορέων, το χρόνρ υποχρεωτικής χρήσης των μητρώων 
από τους.-φορείς, όπως και. κάθε-άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η υπόχρεωΤική τήρησή και χρησή-/άήτρώόυ'άπό' τους φο- 
αγοραστές "θεσμοθετείται 'για 'πρώτη' φορά στη ' χώρα

μας. Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού διασφαλίζεται η 
ποιότητα των προμηθευομένων υλικών και η προστασία των 
πσοάτθευτών.·

Άρθρο 9.

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζονται, ενιαία για όλους του; 
φορείς, οι απαιτουμενε; μοεφέ; εγγυήσεων κατά τη διενέργεια 
προμηθειών και θεσμοθετείται για πρώτη φορά προνόμιο 
υπέρ των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων.για -πα
ροχή εγγυήσεων - συμμετοχής μειωμένων στο ήμισυ του 
ποσοστού που θα προβλέπεται στους κανονισμούς προμη
θειών. . ·

Άρθρο 10.

Με το άρθρο αυτό, επιχειρείται ενιαία ρύθ-χιση σε ό.τϊ 
αφορά το δικαίωυα των 'υποψηφίων προμηθευτών για υπο
βολή ενστάσεων κατά τα διάφορα στάδια διενεργεί*; του 
διαγωνισμού.
Έτσι, προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής ένσταση; κατά 

τη; διακήρυξη; και των τεχνικών προδιαγραφών. κατά του 
κύρους του διαγωνισμού και κατά της νομιμότητας συμμε
τοχής προμηθευτών σ’ αυτόν.

Σημαντική βελτίωση αποτελεί η διαδικασία - που καθιε
ρώνεται σχετικά με το χρόνο' υποβολής · και εξέταση;'-'τής 
έκστασης κατά τη; διακήρυξης.

Άρθρο. 11. : . _
Η διάταξη του άρθρου. 11, που αναφέρεται στους κανο

νισμού; προμηθειών δημόσιου και φορέων, .αποτελεί μια 
από τις σημαντικότερε; καιιοτομίες του νομοσχεδίου που 
αντιμετωπίζει την έλλειψη μέχρι τώρα ενιαίου νομικού κα
θεστώτος διενέργειας των προμηθειών.

Με στόχο την ενοποίηση των κανόνων διενέργεια; των 
προμηθειών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λαμβανομέ- 
νων υπόψη και των τυχόν ιδιαιτεροτήτων των φορέών, θε
σμοθετείται ο Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου σαν ενι
αίος κώδικας προμηθειών, με βάση τον οποίο' θα διενεργούν- 
ται οι προμήθειες του Δημοσίου και των Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, με εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ 
ταυτόχρονα καθιερώνεται η υποχρέωση των άλλων φορέων 
που υπάγονται στις διατάξεις-του νόμου να.εκδώσουν νέ
ους κανονισμούς προμηθειών. .·..·■.· ;>■·.■».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. ■

Άρθρο 12..
Με το άρθρο αυτό, θεσμοθετούνται ’ η σύνθεση κάι Λοι 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολ.ιτικής και Προγραμμα
τισμού Προμηθειών. ’ '

,Η Επιτροπή Πολιτικής και . Προγραμματισμού Προ
μηθειών είναι όργανο ουσιαστικού κοινωνικού ελέγχου .στον 
προγραμματισμό . και στην υλοποίηση των προμηθειών, και 
ο ρόλος της είναι:.· .. . .. ,. . ...

α) Να συμβάλλει ουσιαστικά στον ορθολογικο προγραμ
ματισμό των προμηθειών.

β) Να διασφαλ.ίσει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και 
να κατοχυρώσει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα 
κατά τον προγραμματισμό και υλοποίηση' των προμηθειών.

Άρθρο 13.
Το άρθρο αυτό, επαναλαμβάνει και επεκτείνει ισχύόυσα 

διάταξη σύμφωνα με την οποία, για την αντιμετώπιση ειδι
κών θεμάτων προμηθειών, είναι δυνατή η σύσταση έκτα
κτων επιτροπών.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Έ'.

' _ _ r /Άρθρο 14.
Στο άρθρο αυτό, ρυθμίζονται τα θέματα των επιτροπών πα

ραλαβής των υλ.ικών που-ή ποομήθειά τους γίνεται απο το 
Υπουργείο Εμπορίου.' Προβλιέπεΐαί -'‘ή,νσύσταση πρωτο
βάθμιων και’δέυτερόβάθμιών επιτροπών -παραλαβών; >που
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συγκροτούνται με α—οφάσιις του Υπουργού Εμπορίου, κα
θώς και μόνμχων πρωτοβάθμιων επιτροπών παραλαβών, 
που συγκροτούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπο
δίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού του φο- 
δέα. γ-α τον οποίο προορίζονται τα υλικά.

Άρθρο 15.
Με το άρθρο αυτό, ρυθμίζονται θέματα λογιστικών δια

τάξεων που διέπουν τις προμήθειες που εκτελουνται κεντρι
κά από το Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλους φορείς ύστερα 
τπό εξουσιοδότησή του και θεσμοθετούνται για πρώτη φορά 
/·. παρακάτω ρυθμίσεις:

α) Εγγράφονται οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογι
σμού όλων των Υπουργείων, που αφορούν το πρόγραμμα 
τρομηθειών. στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπο- 
ίου. Έτσι ο Υπουργός Εμπορίου θα είναι κύριος διατάκτης 
ιε αποτέλεσμα την αποφυγή καθυστερήσεων.

β) Π ροβλέπεται η εγγραφή ειδικής πίστωσης στον τα- 
τικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για την 
άλυψη μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, ανειλημμένων 
υμβατικών υποχρεώσεων περασμένων οικονομικών ετών, δα- 
ανών προμηθειών που η διαδικασία τους είχε αρχίσει το 
αοηγούμενο έτος κι: ολοκληρώνεται μετά τη λήξη του. κα- 
ως 7.2: προκ,αταόολών που χορηγούνται για προμή-ό-ειες που 
ινοντα: με προεγκρίσεις.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται:
— Η έγκαιρη πληρωμή των προμηθευτών μετά τη λήξη 

ου οικονομικού έτους.
— Η ίσ/ατότητα κατοχύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνι- 

μών μετά τη λήξη του οικονομικού έτουε.
— Η δυνατότητα πραγματοποίησης προμήθειας σε βάρος 

ιπτώτου προμηθευτή, έστω και αν έχει παρέλθει το έτος 
τον προϋπολογισμό του οποίου είχε εγγραφεί η σχετική 
■,στωση.
γ) Διευρύνεται η προθεσμία απόδοσης των χρηματικών 
ταλμάτων προπληρωμής για προμήθειες που η πληρωμή 

ςς αξίας τους γίνεται με άνοιγμα πίστωσης.
8) Διατηρείται η κράτηση 0.25% υπέρ του δημοσίου που 

>οβλέπεται και σήμερα με το ισχύο νομικό καθεστώς.

Άρθρα 10. 17,18.
Τα άρθρα 16. 17 και 1S, περιλαμβάνουν μεταβατικές 

:·. τελικές διατάξεις, απαραίτητες για την εφαρμογή του 
μου και κυρίως κατά το πρώτο χρονικό διάστημα ισχύος 
υ. με τις οποίες διευκρινίζονται κατά τρόττο σαφή, αμφι- 
ητήσεις που ενδεχόμενα θα προκόψουν κατά το μεταβα- 
οό στάδιο από την έναρξη της ισχύος του νόμου μέχρι την 
όοση των κανονισμών προμηθειών που προβ/χπονται στο 
Ιρο 11.
Ειδικότερα ρυθμίζουν θέματα ισχυόντων προγραμμάτων 
ομηθειών. περασμένων ετών και αναφέρονται οι νόμοι 
. οι διοικητικές πράξεις που κρίνεται αναγκαίο να δια- 
;ηθεί η ισχύς τους και μετά την έκδοση του νόμου, μέ- 

της έκδοσης των προβλεπομένων από αυτόν κανονισμόν 
ομηθειών και άλλων διοικητικών πράξεων.

Αθήνα. 29 Ιανουάριου 1988 

Οι Υπουργοί
ΊΧης 0ΐ7.ονομίας Οικονομικών
ΡΟΥΑΓΕΛΙΟΤΗΣ Δ· TSOBO.\AT

Αναπλ. Υπουργός
■X.. Ενέργειας 7.α; Τεχνολο-ίας Εμπορίου
ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ' Ν. ΑΚΡΓΤ1ΛΗΓ

ΚΑΤΑΡΓυΥΜΈΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 
σχέδιο νόμου «Προμήθειες του δημόσιου τομέσ 7.α·. ονλ- 

μιτεις συναφών ώεμάτων».

. Οι διατάξεις του ν.δ. 3095/1954 ίΦΕΚ 252).
. Το άρύρο 86 του V.·. 321/1969 (ΦΕΚ 205).

'Αρ^ρο 86.
Διαγωνισμός τ.αι εξαιρέσεις.

Πόσης συμόάτεως του Δημοσίου. συνεπαγόμενη; δαπάνην

του Κρατικού Προϋπολογισμού. εφ’ όσον δεν βρίζεται άλλως, 
προηγείται η ενέργεια δημοσίου διαγωνισμού (πλειοδοτικού 
ή μειοδοτικού), ο οποίος διεξάγεται πατά τη ίιώδικασία 
την χροόλεπομένην υπό των οιχείων διατάξεων. Επιτρέπε
ται η αχ’ ευύείχς άνευ δημοσίου διαγωνισμού κατάρτια-.; 
συμΒάσεων δια προμη-ύείας χαι εχτέλεσιν εργασιών, οσάκις: 
α) Η ολική δαπάνη δεν ύπερέ or; ε: πας 10.000 δραχμών, 
Εάν η ολια.ή δαπάνη ύπερό αίνη τας 10.000. όχι όμως και 
τας 25.000 -δραχμών, αντί δημοσίου διαγωνισμού, ενεργείτα: 
πρόχειρος διαγωνισμός παρ’ επιτροπής. Τα ποσά τούτα δύ- 
νανται να αυξομειώνται δ: αποβάσεων του Υπουργού των
Οικονομικών β) πρόκειται περί οπο&έσεως αφορώ τη; εις 
απόρρητα του Κράτους. Ο χαρακτηρισμός ως κρατικού απορ
ρήτου δίδεται δια προηγούμενης βποφάσεως του Πρωθυπουρ
γού· γ) πρόκειται περί προμήθειας αντικειμένων, δια τα 
οποία υπάρχει αποκλειστιχότης διαόεσιως. εχμεταλλεύσεως 
ή εισαγωγής· δ) πρόκειται περί εργασιών, η εκ,τέλεσις των 
οποίων απαιτεί ειδιν.άς ιν.ανότητας· ε) πρόν.ειται περί εργα
σιών γιγνομίνων δοτχααχτιχώς· στ) πρόκειται περί πρβμη- 
•όείας γεωργικών και ν.τηνοτροβικών προϊόντων, τα οποία 
αγοράζονται εις τον τόπον της παραγωγής των απ’ ευϊειας 
από τους παραγωγούς αυτών ζ) ο δημόσιος διαγωνισμός χπί- 
τνχεν ή εκρόδη ασύμφορο·; το αποτέλεσμα χυτού. Εις τας 
περιπτώσεις όμως αυτάς δεν επιτρέπεται ο: όροι της απ’ ευ- 
-δ-ειας χπρ ατ.τηρ ιζρμένης συμδάσεως να απθμαχρ·υν·5όόν των 
όρων του προχηρορ»9·έντος διαγωνισμού, εσ.τός οχ; είναι ευ- 
νοικώτεροι δια το Δημόσιον η) πρόχειται περί προφανώς 
κχτεπειγουσών περιπτώσεων, επαρχώς ητιολογημένων.

3. Το άρύρο 43 του ν.ϊ. 496/1974 (ΦΕΚ 204).
Άρ-δρο 43.

Διαγωνισμός 7.α·. εξαιρέσεις.

1. Πόσης συμδάσεως ν.π. συνεπαγόμενη; έσοδον ή δαπά
νην του προϋπολογισμού αυτού, προηγείται η ενέργεια δημο
σίου, πλειοδοτικού ή μειοδοτικού, διαγωνισμού, ο οποίο; διε
ξάγεται 7-στά τη διαδικασίαν την προΒλεπομένην υπό των 
οικείων δια το δημόσιον διατάξεων, ανα/άγω; εφαρμοζόμε
νων.

2. Επιτρέπεται η απ’ ευύείας, άνευ δημοσίου διαγωνισμού. 
7.ατάρτισις αυμόάσεων συνεπαγόμενων έσοδα/, εφ’ όσον τούτο 
εκτιμάται υπό της ιΔιοιχήσεως του ν.π. εις ποσό'- μη υπερ- 
Βαίνον τας δραχμάς 10.000. δυνάμενεν να αυξομειούται 6/ 
αποφάσεως ταυ Υπουργού των Οικονομικών.

3. (Υεοίως επιτρέπεται η απ’ συύείας χνευ δημοσίου δια
γωνισμού κατάρτισις συμΒάσεων. δια προμηδείας και εν.τΐ- 
λεσιν εργασιών, οσάκις :

α) Η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τας 10.000 δρχχμών. 
Εχ/ η ολική δαπάνη υπερόαίνη τας 10.000, ευχί όμως και 
τας 25.000 δραχχών, αντί δημοσίου διαγωνισμού ενεργεί τα: 
πρόχειρος διαγωνισμός παρά τριμελούς επιτροπής. Τα ποσά 
τάστα δόναται να τιυξομειάυντα: δ:’ αποφάσεων του Υπουρ
γού των Οικαναχικών.

4) Πράεειται περί υπούόσεω; αφορώσης εις απόρρητα 
του Κράτους.

Ο χαρακτηρισμός ως κρατικού απορρήτου δίδεται δια προ
ηγούμενης αποφάσεως του Πρωόυπουργού.

γ) Πρόκειται περί προμη&είας αντικειμένων, ί·.α τα ο
ποία υπάρχει αποκϋ.ε·.στικότης διαύόσεως. .λόγω αποκλειστι- 
κότητος εκμεταλλεύσεως ή εισαγωγής.

ί) Πρόκειται περί εργασιών, η εχτέλεσις των οποίων 
απαιτεί ειδικός :7.ανότητας. τ.ατεχομένου οπέ ενός μόνον φυ
σικού ή νομικού προσώπου.

ε) Πρόκειται περί εργασιών γιγνομίνων ίοκιμαστικώς.
στ) Πρόκειται περί πβομηόείας γεωργικών και κτηνο- 

τροφικών προϊόντων, τσ οποία αγοράζονται εις τον τόπον της 
παραγωγής των απ’ ε-υόείας από τους παραγωγούς χυτών 
ή περί προιχηύείας ζώων αναπαραγωγής και σπόρων.

ζ) 0 δημόσιος διαγωνισμός απέτοχεν ή εκρίύη αχύμφορον 
το απιτέύ.εσμα χυτού. Εις τας περιπτώσεις όμως ταύτας δεν
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επιτρέπεται e: ό:«: της απ' ειώείας καταρτιζόμενης σναόα- 
αεως να ατπομxv.iw-Sούν των όρων τον προκ,ηρ'νχύέντος ::α- 
γωνιομού. εκτός «αν «ίναι «υνοΐχώτιφοι για το ν.π.

η; Πρόκειται περί προβολής Ελληνικών προϊόντων η 
πνευματικών έργων. ςιαφημίοεων εν γ-ένε: και καλλιτεχνικών 
και πνευματικών εκΟηλώπεων.

•3) Πρόκειται περί προφανώς κατεπειγο-των περιπτώοεων, 
επαρκώ; ητιολογη-χένων.

4. Κείμενα·; -ερ: ν.π.ό.ο. ςιχτάξεις ό: ω'< προβλεποντα:
χα: έτε,ρα: περ ιπτώαεις. χέραν των εν τη πρ&ηγουμένη παρα
γράφω τον παρόντος άρ-όρου απαριύ'χο-κένων οια την ενναό·· 
χαμβάαεω. άνεν προηγούμενης ίιενεργείας οτμοτίο- τιαγων:- 
αμον. πλειοίοτ-.ν.οό ή μεΓτίοτ.κού. καταργούνται ερ' ότον οεν 
ήνελον ϊιατηρηίή μετά τροποποίητ;-/ ή ον. οια Π. Δ/των 
εκίιδομένων εντός ανατρεπτικής πεούεσμίας βόο ετών από της 
βημοτιεύοεως τον παρόντος τη προτάτε; τον αρμό:ίον Τπον:- 
γον χα; τον Τπονργού των Οικ.ονομικών.
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Άρ-3ρο 6.

Το ά;·3ρο L τον X. 4484/1965 αντιχα·3ίατατα·. ως ακο
λούθως ;

«1. Αι προμήό-εια: αγα-3ών εν. το- εξωτερικού ή ε7. της 
εςωτεριχής αγοράς 5;’ ε?2η αλλοοαπής προελεύ-εως ή εν. της 
εγχώριον παραγωγής. οιενεργούμεναι από ή οια λογαρια-χόν 
τον Δημοαίου. Ν.Π Α.Δ.. παντός ετίρον νομικού πρτπώπου 
ελεγχόμενου /.α; χρηματοίοτουμένου από τον Κράτονς 7.7; πό
της Ανωνύμου Εταιρείας ή Εταιρείας Περιωρι-μένης Εν-νν· 
νης ε:ς ην μετέχει ν.ατά ποαοατόν πλέον τον 5070 τ: Δημότιον 
ή έτερος εχ των ε;ς τας αιατάξει; τον παρόντος υπαγόμενων 
•φορέων. υπόχειντα: ε:ς προηγουμένην έγκριαιν.

2. Η χατά την προηγούμενη* παράγραφον εγκριοις παρεχε- 
τα; ο:α της εντάξεως των προμηθειών τούτων ε:ς το νπό τον 
Τπουργείου Εμπορίου καταρτιζόμενον 7.α: νπό της Νοα;αμ.-.- 
τικής Επιτροπής. ϊννάμει τον Ν- 400/197G «περί Τπϊυργ:- 
XCV Ενμόονλίον ν.α: Τπουργείων» εγν.ρινόμενον εν:αίον ποό- 
γραμμα προμηθειών τον Δημοτών, των Δημο-ίων Επιχειρή- 
αεων ν.α: Οργανιχχών. το οποίον ν.α; τίύετα: εις εφαρμογήν 
όια ν.οινής αποφάτεως των Τπονργών Βιομηχανίας — Evi: 
γειας ν.α; Εμπορίίν.

Δ;α τον αυτού προγεαααατος ν.αόορίζετα: το ν*!<ος χα; ο 
τρόπος ίιενεργεία; των ανωτέοω πρκεηόειών.

3. Ε;ς την χατά τας πποηγονχένας παραγράφονς έγχριοιν 
-πόν,ειντα: επίτης α; όμοια; προμήθεια: των οια κοινών απο- 
ςάτεων των Τπονργών Βιομηχανίας — Ενέργειας ν.α; Εμπό
ριό- ν.α->Οριζόμενων Κοινωφελών Ιορν,νάτων. Επ;-/ε;:ητει·>. 
Κοινής Ωφε/.είας χα; λοιπών Οργανιτχων

4. Η χατα την παράγραφον ί έγ/.ρ·.τ:ς απαιτείται χα; προ- 
ν.ειμενου περ; οιενεργονεενω·- ν.ατά ο ανωτέρω προμηθειών 
αγα-νών ενοωματονμενω- ε;ς εκτελούμενα έργα.

·). Α; κοίτα τ ανωτέρω προίχήόεια; αγανών αλλοοαπής 
προε/.ευςεως. πραγματοποιούμενα: είτε οια οιενετγείας οια- 
γωνι-μών είτε απ' ευύειας ανανέαεως. νπόχειντχ: εις τε- 
λεχήν έγχριπιν τον Υπουργού Εμπορίου εξαίρετε: των προμη
θειών των αναγόμενων ε:ς το αργόν πετοέλαιεν /.α; εις τα εν. 
τούτον παραγόμενα νγρά ν.αύτιμα. άτφαλτον ν.α; υγραέρια. ;; 
ας απα:τείτα: ν.οινή απόοατις των Τπονργών Β;Οαηχανίας -- 
Ενέργειας και Εμπόριό-,

G. Δνναται να παρέχεται εγκριτις ο-ια την ανε- ϊιαγο»>- 
τμον. ή νπό επικούς όρονς πραγχατοποίητιν προμηθειών. ν 
κοινής αποφάτεως των Τπονργών Βιομηχανίας — Ενέργειας 
ν.α; Εμπορίαν κα-3’ όοον αφορά τα ό;φχηχτντν.ά ή βιοτεχνικά 
αγα-5ά αλλοοαπής προελεναεως. οι' αποφάτεως οε τον Τπο-ρ- 
γον Εμπορίοο οια πάντα τα λοιπά είόη. επιφνλααα&μένων των 
οιατάξεων τον Ν ■ 321 5 'Ί055. «περί προτιμήαεως των προϊ
όντων της εγχώριον βιομηχανίας ν.α; itOTr/νίας ν.α: άλλων 
Τ'.νών οιατάπεων». ως αννεπληρώ-λη ::α τον Ν. 4484/1985 
«πεεί τοοποποιήαεωα ν.α; ανχπλτοώ-εως των ό;ατά=εων τον
X. 3215/1955)..

7. Δια κοινών απτφαοεων των Τπονργών Βιομηχανίας — 
Ενέργειας ν.α; Εαπορίον. όύνατα: να κα-άοριμαται το ανώτα- 
τον όριον απιας των ν.ατά τας προηγοομένας παραγράφον 
προμη-5ειών. αίτινες ϊεν απόοοειντα; εις τας από του χαοόντο 
άρύρον προβλεπομενας εγχρί-εις ή να εξαιρούνται τούτων :ν
οείς προμητνειών χα: προμή-3ε:αι.

8. Δ: αποφάαεων τον Τπονργον Εμποριίον οννατα: να παρα- 
πέμπωντα: εις νφιαταμένας Επίτροπός ή εις αννιατωμένα; ϊκ- 
τάχτονς τοιαντας νπο-ύίαεις προμηθειών εκ των αναφερο-χέ- 
■·ων εις το παρόν άρνρον. προς μελέτην ν.α; ειαήγητιν··.


