
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
' Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί παρατάσεως της ύπό της 
παραγ?· 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Λ. 271 /1969 «περί εργοληπτών 
άλεκτρομηχανολογικών δημοσίων έργων όριζομένης προ- 
τοοθεσμίας».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοϋ Ν.Λ. 271/1969 «περί έργολητττών ήλεκτρομη
χανολογικών δημοσίων έργων» έθεσττίσθη διά —ρώτην φο- 
εάν εις την χώραν, εργοληπτικόν τττυχίον δι ηλεκτρομη- 
χανολογικά δημόσια έργα εις δέ την τταράγρ. 2 τοϋ άρθρου 
3 αύτοϋ ώρίσθη ότι εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον των Εργο- 
λ.ητττικών 'Εταιρειών Ε' τάξεως συμμετέχει υττοχρεωτικώς 
καί εις εργολήπτης ήλεκτρομηχανολογικών έργων Λ τά
ξεως.

Διά τάς κατά τήν δημοσίευσην τοϋ νομοθετήματος τούτου 
ύφισταμένας ανωνύμους τεχνικάς εταιρίας κατόχους εΐδικοΰ 
πτυχίου Ε’ τάςεως, ή τοιαύτη συμπλήρωσις Οά έγένετο 
εντός τετρατετίας (παραγρ. 1 άρθρ. 6) εντός τής οποίας 
προεβλέπετο ότι Οά ύπήρχεν επαρκής αριθμός έργοληπτών 
ήλεκτρομηχανολογικών έργων Δ' τάςεως, ώστε νά εξασφα
λίζεται ή άνετος συμπλήρωσις τών Διοικητικών Συμβουλίων
τών ανωτέρω Εταιριών_Ε' τάςεως καί νά παραμένη
επαρκής άριθμός τοιούτων πτυχίων ελεύθερος. Ή τοιαύτη 
όμως πρόβλεψις δέν έπαληθεύθει δι’δ καί ή άνωτέρω προθεσμία 
παρετάθη διά τοϋ Ν.Δ. 114/1973 «περί τροποποιήσεως 
διατάςεών τινων ..τοϋ Ν.Δ. 271/69 κ.λ.π.», έπί τριετίαν 
ήτοι μέχρι 20.S.1976, παρεσχέθη δέ καί ή δυνατότης τής 
επί τετραετίαν από τής δημοσιεύσεως τοϋ Ν.Δ. 114/1973 
ήτοι μέχρι τής 27.8.1977 συμμετοχής εις τό Δ.Σ. τών εργο
ληπτικών Εταιρειών Ε' τάξεως, εργολήπτου ήλεκτρομη
χανολογικών έργων Γ' τάξεως άντί Δ'.

Παρερχομένης όμως καί τής άνωτέρω τριετίας ό άριθμός 
τών εργοληπτικών πτυχίων Δ' τάξεως δι’ ήλεκτρομηχανο- 
λογικά έργα είναι ήδη 170 έναντι 70 άνωνύμων έταιριών 
Ε' τάξεως, ήτοι εις άναλογίαν μή έπιτρέπουσα υπό τάς 
προεκτεθείσας σκέψεις τήν εφαρμογήν της κατά τά άνωτέρω 
διατάξεως τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 271/1969, 
διότι υπό τά νΰν δεδομένα οι πλεϊστοι τών τυχόντων πτυχίου 
ήλεκτρομηχανολογικών έργων νέοι έργολήπταΓ"προτιμούν 
τήν έλευθέραν-ατομικήν επαγγελματικήν δραστηριότητα, 
αποφεύγοντες τήν συμμετοχήν εις Διοικητικόν Συμβούλιον 
Εταιριών Ε' καί τούς έντεϋθεν περιορισμούς (μή αύτοτελής 
συμμετοχή εις δημοπρασίας έργων δημοσίων επενδύσεων)

Έν όψει τούτου παρίσταται άνάγκη διά τήν έκνέουπαρά- 
τασιν τής προαναφερθείσης προθεσμίας έπί μίαν τούλάχιστον 
διετίαν, έντός τής οποίας βασίμως προβλέπεται ότι ό άριθμός 
τών περί ών πρόκειται πτυχίων δι’ έκδόσεως νέων καί διά 
προαγωγής τών ήδη ύφισταμένων τοιούτων Γ' τάξεως, θά 
καταστή επαρκής.

Οΰτω διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου 
παρετίνεται ή προθεσμία τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
Ν.Δ. 271/1969 έπί μίαν είσέτι διετίαν άπό τής λήξεώς της 
ήτοι μέχρι τής 20.8.1978 (παρ. 1), έντός τής όποιας θά 
έξακολουθή ΐσχύουσα καί διάταξις τής παραρ. 2 τοϋ αύτοϋ' 
άρθρου κατά τήν οποίαν εις κοινοπραξίας έργοληπτών ήλε
κτρομηχανολογικών έργων μετ’ έργολητττών ετέρων κατη
γοριών συμμετέχουν καί έργολήπται ήλεκτρομηχανολογικών 
έργων Γ' τάξεως άντί τής άπαιτουμένης Δ' τοιαύτης (παράγρ.
2). Ή διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 114 παρεχόμενη δινατότης 
συμμετοχής εις τό διοικητικόν συμβούλιον τών ’Ανωνύμων 
Εταιριών Ε' τάξεως, έργολήπτου ήλεκτρομηχανολογικών 
έργων Γ' τάξεως έξακολουθεΐ υφιστάμενη μέχρι λήξεως τής 
κατά τό αύτό άρθρον προβλεπομένης προθεσμίας (Αύγουστος 
1977). Διά δέ τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος 
τοϋ νομοθετήματος.

Εις τήν παροϋσαν έκθεσιν επισυνάπτεται τό κείμενον τών 
υπο τοϋ νομοσχεδίου τροποποιοιμένων κ.λ.π διατάξεων.

Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει τό παρόν σχέδιο ν νόμου 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν υμών προς 
ψήφισιν. --------------------------

Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1976 
Ό ' Υπουογόε Δηαοσίων Έεγων.

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί παρατάσεως τής ύπό τής παραγρ. 1 τοϋ αρ-ϋρου 6 τοϋ 

Ν.Δ. 271/1969 «περί εργοληπτών ήλεκτοομηχανολογικών
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Άρ-ίρον 2.
\

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής οημοσιεύσεώς του 
οιά τής Ερημερίοος τής Κυβερνήσεως.

Έν Ά-ϋήναις τή 5 Νοεμίρίου 1976
Ό Υπουργός Δηιιοσίων Έρνων 

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ Κ.Α.Π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συναφείς προς τό σχέδιον νόμου «περί παρατάσεως τής 
ΰπό τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 271/1969 «περί 
έργοληπτών ήλεκτρομηχανολογικών δημοσίων έργων, όριζο- 

μένης προθεσμίας».

1. Ν.Δ. 271/1969 (ΦΕΚ 171/20.S.69 Α' τεύχος).
«Περί έργοληπτών ήλεκτρομηχανολογικών δημοσίων έργων».

“Αρθρον 3.
2. Εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τών Εταιριών Ε' 

τάξεως συμμετέχει υττοχρεωτικώς καί εις τούλάχιστον έργο- 
λήπτης ήλεκτρομηχανολογικών έργων Δ' τάξεως.

"Αρθρον 4.
3. Έπί κεχωρισμένης δημοπρατήσεως έργου περιλαμβά

νοντας ήλεκτρομηχανολογικάς καί λοιπάς έργασίας, τό μέν 
ήλεκτρομηχανολογικόν μέρος δημοπρατεϊται μεταξύ έργο
ληπτών ήλεκτρομηχανολογικών έργων κατά τήν παράγρ. 
1 τοϋ παρόντος άρθρου αί δέ λοιπαί έργασίαι μεταξύ έργο
λητττών τών αντιστοίχων κατηγοριών κατά τάς κειμένας 
περί τούτων διατάξεις. Έπί ένιαίας δημοπρατήσεως τοϋ έργου 
εις τόν διαγωνισμόν συμμετέχουν ύποχρεωτικώς έν κοινοπρα
ξία έργολήπται ήλεκτρομηχανολογικών έργων καί έργολήπται 
τής κατηγορίας τών λοιπών έργασιών τοϋ έργου, οίτινες 
άναλαμβάνοντες τό έργον ,εύθύνονται εις ολόκληρον έναντι 
τοϋ κυρίου τοϋ έργου. Αί Έταιρίαι Ε' τάξεως δύνανται 
νά συμμετέχουν εις τούς διαγωνισμούς τούτους καί ούχί 
έν κοινοπραξία μετά έργολήπτου ήλεκτρομηχανολογικών 
έργων. Οί προϋπολογισμοί τών ένιαίως δημοπρατουμένων 
έργων διαχωρίζουν πάντοτε τάς μηχανολογικάς έργασίας 
άπό τάς λοιπάς τοιαύτας, ή δέ τάξις τών λαλουμένων εις 
τόν διαγωνισμόν τοϋτον πτυχίων τών κοινοπρακτούντων 
έργοληπτών κανονίζεται άναλόγως τοϋ ύψους ενός έκάστου


