
Killl ΠΓΠΚΙ! ΚΚΟΕΣΙΕ

Έπί τού σχεδίου νόμου, «περί κυρώσεως τής άπό 29 
Ιουνίου 1976 συμβάσεως μεταξύ τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου 

κ-αί της Λ.Ε. «ΒΕΛΠΕΞ» —ερί -κατασκευής καί προμήθειας 
πυρείων εις το Ελληνικόν Δημόσιον».

Πρόζ την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Δυνάμει τής άπό 8.5.1957 συμβάσεως, κυρωθείσης διά 

τοϋ Ν.Δ. 3720/1957 καί προς τον σκοπόν έξοικονομήσεως 
τοϋ κατ’ έτος άπα'.τουμένου συναλλάγματος διά την προ-

συναλ.-
άναγ-
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λάδι καί τής άπασχολήσεως ίκανοϋ άριθμοϋ εργατικών χει- 
ρών, τό 'Ελληνικόν Δημόσιον παρεχώρησεν εις τον ’Ανά- 
δοχον Ν.Π. Οικονόμου τό άποκλειστικόν προνόμιον τής 
ίδρύσεως έν Έλλ.άδι έργοστασίου κατασκευής πυρείων διά 
μίαν Ιδετίάν, άρχομένην άπό τής ημερομηνίας λειτουργίας 
τοϋ έργοστασίου. καί δυναμένην να παραταθή, κατόπιν 
κοινής συμφωνίας, συνομολ.ογουμένης μεταξύ τοϋ 'Ί πουργοϋ 
τών Οικονομικών καί τοϋ άναδόχου, δύο έτη προ τής λήξεως 
τοϋ προνομίου καί διά χρόνου μή ύπερβαίνοντα την δεκα
πενταετίαν.
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Κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 2687/53 «περ1 
έπενδύσεως καί προστασίας κεφαλαίων έξωτερικοϋ», έξε- 
δόθη τό άπό 9ης Ιουνίου 1958 Β. Διάταγμα, (ΦΕΚ 99/28. 
8.1958 τεϋχος -Α-), διά—τού όποιου ένεκρίθη ή- εισαγωγή- 
κεφαλαίων έκ τοϋ εξωτερικού παρά τοϋ Ν.Π. Οικονόμου, 
έπί σκοπώ ίδρύσεως ύπ’ αύτοΰ εργοστασίου κατασκευής 
πυρείων έν Έλλάδι, ώς καί έργοστασίων α) κατασκευής 
κόντρα πλ.ακέ, β) κιβωτίων συσκευασίας τύπου Κολλ.ιπρές 
καί γ) πλ.ακών έκ πολτού ξυλείας (HARD BOARD).

Εις έκτέλεσιν τοϋ άρθρου 13 τής περί ής πρόκειται 
συ μ β άσε to ς συνεστήθη ή Α.Ε. «ΒΕΛΠΕΞ», τής οποίας 
τό Καταστατικόν έδημοσιεύθη διά τοϋ ύπ’ άριθ. 376/11.9. 
1958 φύλλου Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (Δελ.τίον 

/Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π:). _
η- Τό έργοστάσιον ήρχισε να λειτουργή άπό 9ης ’Ιουνίου 
.1961 μέ μηχανικόν έξοπλ,ισμόν παραγωγικής ίκανότητος 
150.000.000 κυτίων πυρείων έτησίως. *

' Τήν 14ην Φεβρουάριου 1972 καί εις έκτέλεσιν τών δια
τάξεων τής παραγράφου 13 τοϋ άρθρου 3 τής ώς εΐρήται 
συμβάσεως συνήφθη νέα σΰμβασις, δημοσιευθεΐσα διά τοϋ 
ύπ’ άριθμ. 26/17.2.1972 φύλλου τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως (τεύχος Α'), προβλ.έπουσα τήν παραγωγήν νέων 
πυρείων τύπου Α' καί Β', εις ίκανάς ποσότητας δυναμένας 
νά καλ.ύψουν τάς καθημενινώς αύξανομένας άνάγκας τής 
καταναλ.ώσεως.

Ή τελευταία περίοδος τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παραγρά
φου 3 τοϋ άρθρου 2 καί ή παράγραφος 7 τοϋ άρθρου 1 τής 
συμβάσεως ταύτης έτροποποιήθησαν , διά δύο, άπό 18ης 
Αύγούστου 1973, συμβάσεων, δημοσιευθεισών διά τοϋ ύπ’ 
άοιθα. 190/1973 φύλλου τής Έοηοιερίδος τής Κυβερνήσεως 
(τεϋχος Α'). ' ' . .

Τήν 15ην Μαίου 1975 καί είς έκτέλεσιν τών διατάξεων 
τής παραγράφου 13 τοϋ άρθρου 3 τής διά τοϋ Ν.Δ. 3720/ 
1957 κυρωθείσης συμβάσεως συνήφθη νέα σΰμβασις, 
δημοσιευθεΐσα διά τού ύπ’ άριθμ. 96/21.5.1975 φύλλου τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (τεϋχος Α')· προβλέπουσα 
τήν κατασκε 
οακελλ.ίσκουε

Είς έκτέ/.εσιν τών όρωγ τών άνωτέρω συμβάσεων ό 
Άνάδοχος ΐδρυσεν έν Ααυρίω έργοστάσιον, δι’ έγκαταστά- 
σεως νέων συγχρονισμένων αυτομάτων μηχανημάτων, παρα
γωγής πυρείων είς κυτία καί φακελλίσκους συνολικού ύύους 
(138.Ο00.000) δραχμών.

Ή διάρκεια τής άνωτέρω άρχικής συμβάσεως καί τών 
συαπ/.ηρωματικών αυτής συμβάσεων έληξεν ήδη τήν 9ην 
’Ιουνίου 1976.

ΓΙρός τον σκοπόν :
α) Εςοικονομήσεως τού κατ έτος άπαιτουμένου συ 

λάγματος διά τήν προμήθειαν έκ τοϋ έξωτερικοϋ τήε ά 
καιούσης ποσότητος πυρείων.

β) Άπασχολήσεως ίκανοϋ άριθμού έργατικών χειρών.
γ) Κανονικής προμήθειας τών άπαιτουμένων διά τάς 

άνάγκας τής έσωτερικής καταναλώσεως πυρείων.
δ) Καταναλώσεως πρώτων καί βρηθητικών ύλ.ών, έγ- 

χωρίου παραγωγής, διά τήν κατασκευήν τών πυρείων.
Κατηρτίσθη ή ύπό κρίσιν σύμβασις.
Οί όροι τής νέας συμβάσεως προήλθον έκ συγχωνεύσεως 

τής άρχικής συμβάσεως μετά τών συμπληρωματικών αύτής 
συμβάσεων. Ένιοι όμως όροι τών άρχικών συμβάσεων 
έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν βάσει διαπιστω- 
θεισών άναγκών κατά τήν μακροχρόνιον πρακτικήν' εφαρ
μογήν αυτών καί τών σημερινών δεδομένων.

Οΰτω διά τής νέας συμβάσεως :
----- 1) Καταργεΐται τό άποκλ,ειστικόν προνόμιον κατασκευής

πυρείων έν Έλλάδι ύπό τής Α.Ε. «ΒΕΛΠΕΞ».
2) Προβλέπεται ή λήξις τής διάρκειας τής συμβάσεως 

είς περίπτωσιν καταργήσεως τού Μονοπωλίου τών πυρείων, 
λ.όγω συνδέσεώς τής Ελλάδος μετά τής ΕΟ.Κ., άνευ ού- 
δεμιάς άποζημιώσεως^ τής Εταιρείας.

3. Καθορίζεται προσωρινή τιμή προμήθειας τών πυρείων 
τύπων Α καί Β είς δραχμάς 4.635, 49 άνά 10.000 κυτία 
καί τών πυρείων είς φακελ,ίσκους είς δραχμάς 3.303,58 άνά 

, 10.000 φακελλίσκους. ■
Ή τιμή τών πυρείων τύπων Α καί Β προσδιωρίσθη βάσει 

τών στοιχείουν τοϋ κόστους · κατασκευής αύτών κατά τό 
έτος 1974 καί ή τιμή τών φακελλίσκων κατόπιν τοϋ ένερ- 
γηθέντος σχετικού έλ.έγχου τών βιβλ,ίων καί στοιχείων τής 
Εταιρείας ύπό τών προς τούτο όρισθέντων οικονομικών 
ύπαλλήλων, κατ’ έφαρμογήν τής συμβάσεως.

Αί άνωτέρου τιμαί έ-υ οψει τής μή άπαλλαγής έκ τών δασμών 
καί λοιπών φόρων τών έκ τού έξωτερικοϋ είσαγομένουν καί 
χρησιμοποιουμένων διά τήν κατασκευήν τών πυρείων πρώ
των καί βοηθητικών ύλ.ών, τών χρησιμοποιούμενων πρώτων 
ύλ.ών έγχωρίου παραγωγής, τής άπασχολήσεως έργατικών 
χειρών καί τών (σχυουσών διατάξεων περί προτιμήσεως τών 

"έγχωρίων προϊόντων, κοίνονται συμφέρουσαί διά τό Δη
μόσιον.

Αί έν λόγω τιμαί θά άναπροσαρμόζωγεαι, κατ’ έτος, 
διά διενεργείας έλ-έγχου τοϋ κόστους κατασκευής αύτών.

Έπί τών στοιχείων κόστους παραγωγής τών πυρείουν 
ή Εταιρεία θά λ.αμβάνη ώς μικτόν κέρδος ποσοστόν δέκα 
έξ έπί τοΐς εκατόν (16%), άντί τοϋ τοιούτου έξ εϊκοσιν έπί 
τοΐς έκατόν (20%) τοϋ προβλ.επομένου ύπό τής άρχικής 
συμβάσεως.

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιουλίου 1976
.'Ο Ύπουογός τών Οικονομικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ


