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I. Εισάγω· 
1. Λιχ τοϋ ύ

Γύ :
πό κρίσιν ■ 

τώπισις εκκρεμοτήτων εις 
γωγής. τάς οποία; κχτελ; 
τής έτττχετίχς. Αί έκκρεμ 
κρον πχρχτάσεώς των και τής αβασχνίστου αντιμετωπι- 
τε-.ό: των, διετάρχξαν καί εξακολουθούν ακόμη νά προ-

νομοσχεδίου σκοπεΐται ή άντιμε-
; τον Τομέα τής Ήλεκτροπαρα-
ειττεν εις τήν ΑΕΗ ή διαχείρισι:
ότητες αυτα!.. λόγω τής έπί μα-

του /τόνου, προσέλχβον κατα κχ.ρ/υ, ό χσ.άσ-ΐς ικα/χς 
νά δημιουργήσουν ζητήματα εις τας οικονομικού ..-jic,- 
χομένου, διακρατικά; σ/εσεις τής /.ώρας.
“ 2. Έξ ετέρου, τό πλήθος καί ή βάρύτης των θεμάτων 
εις τά όποια αί έν λόγω εκκρεμότητες άφοροϋν, ό πολυσύν
θετος χαρχκτήρ των, και ο μεταςυ τούτων υφιστάμενος 
στενός οργανικός συσ/ετισμός και η εντεύθεν τεαρετεομενη 
άμεσος λειτουργική διασύνδεσις και αλληλεπιδρχσις, προς 
δέ καί αί κατά καιρούς παρεισαγόμενα', κρίσιμοι παρεμβά
σεις των Κυβερνητικών ’Αρχών τής έπταετιας, καθιστούν 
τό" έργον~ τής' ενημερώσεων καί μελέτης τούτων υπο~ τών,~ 
μετά τήν άποκατάστασιν τής όμαλότητος εις την χώραν, 
Κυβερνητικών ’Αρχών, έργον οΰχί ευχερές, η συντέλεσις 
τοϋ οποίου άπήτησεν, ώς επόμενον, καί κόπον καί χρόνον.

6. Ή Διοίκησις τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρι
σμού ευθύς άπό τοϋ, κατά μήνα Σεπτέμβριον 1974, διο
ρισμού της, έπεδόθη αμέσως εις τήν λεπτομερή και ως .προς 
πάσας τάς πτυχάς καί διασυνδέσεις των, ένημέρωσιν καί 
μελέτην τών εκκρεμοτήτων τούτων, αί όποια*, έχρόνιζον 
ήδη τότε επί διετίαν καί πλέον," συγχρόνως δέ ενημέρωνε-/ 
άδιαλεί—τως τάς έποπτευούσας Κυβερνητικά; Άρχάς, έν 
συνεργασία μετά τών όποιων διεχειρίσθη καί άντιμετώττισε 
ταύτας.

"Ηδη όμως καθίσταται αναγκαία ή έν τώ μετρώ τοϋ έφι- 
κτοϋ πληρεστέρα δυνατή ένημέρωσις τής ’Εθνικής ’Αντι
προσωπείας επί τοϋ ιστορικού τών έν λόγω έκκρεμοτήτουν.

II. 'Ιστορικόν Προοίμιο·/ :
α) Κρίνεται ενταύθα χρήσιμον όπως, προ τής έκθεσεως 

τών κατ’ ιδίαν, στενώς συνδεομένων μεταξύ τ<ον, εκκρε
μοτήτων, χάοιν τής εύχερεστέρας παρακολουθήσεως τής 
άκολουθούσης έξιστορήσεώς των, δοθή έν προοιμίου συνο
πτική περιγραφή τής συνόλου εΐκόνος τήν όποιαν αύται 
έν συσχετίσει έμφανίζουν.

β) Αί έν λόγω εκκρεμότητες, ενώ έκ πρώτης οψεως 
άφοροϋν εις διάφορα αντικείμενα, τελικώς εμπλέκονται 
εις σημεϊον ώστε νά καθίσταται απαραίτητος ή σύγχρο
νος ά-.τιμετώπισίς των.

γ) Τά διατεταγμένα εις τό πρόγραμμα ηλεκτροπαραγω
γής έργα τής ΔΕΗ κατά προτεραιότητα είναι, τό φράγμα 
εις θέσω Πουρνάρι "Αρτης καί ή έγκατάστασις Σταθμού 
έκ 3 μονάδων ισχύος 103 MW έκάστη καί έ-/ συνεχεία, 
ή έγκατάστασις καί ένταξις'εΐς τό ’Ενεργειακόν Κέντρο·/ 
Καρδιά εις ΙΙτολεμαιδα, άρχικώς δύο λιγνιτοβόρων Θερμοη- 
λεκτρικώ/ν .Μονάδων - ισχύος 300 MW έκάστη, προσδιο- 
ριζόμεναι διά. τών λατινικών αριθμών Καρδιά III καί IV. 
Αί δύο τελευταιαι θερμοηλεκτρικά! Μονάδες θά τροφοδο
τηθούν διά λιγνίτου έξ ενός νέου ’Ορυχείου τό όποιον θά 
άναπτυχθή νοτίως τοϋ ήδη έν έκμεταλλεύσει ’Ορυχείου 
εις Πτολεμα'ίδα. Τό νέον τούτο Όρυχεΐον-τό όποιον δέν 
έχει άκόμη διανοιγή-άποκαλεΐται Νότιον Πεδίο·/.

δ) Μετά τήν ματαίωσιν τού "Εργου Τύρφης Φιλίττπω/ 
καί τήν διατυπωθεΐσαν, ύπό τοϋ Σοβιετικού ’Οργανισμού 
ΕΝΕ RGO.MACHEXPO RT, εις ον ει/εν άνατεθή ή κα
τασκευή τοϋ έργου, αΐτησις, όπως, τό ματαιωθέν έργον,

ύποκατασταθή δι’ άλλων έργων τής ΔΕΗ, ήτο φυτικό·/, 
ή προσοχή, τόσον τοϋ ώς άνω ’Οργανισμού όσον καί τής 
ΔΕΗ νά στραφή ακριβούς προς τά. κατά τά 
κατά προτεραιότητα διατεταγμένα έργα.

ε) Αί δυνατότητες, όμως τής Σοβιετικής 
δέν έπέτρεπαν τήν ύπό τοϋ άναφερθέντος ’Οργανισμού 
άνάληψιν ακεραίου ούδενός τών ά/ωτέρω "Εργουν. Οΰτω 
καθίστατο αναγκαία, διά τήν' έπίτευξιν τοϋ σκοπού τής 
ύποκαταστάσεους. ή εις αύτόν άνάθεσις τμημάτων και 
έκ τών τριών "Εργων, ήτοι τών στροβιλογεννητριών τοϋ 
Υ.Ε.Η. Πουρναριού καί τοϋ αντιστοίχου εξοπλισμού τών 
θερμικών Σταθμών Καρδιά 111 καί ί\ .

στ) ’Επειδή ύμ··υ: ή όλο κλήρου σι ς τής κατασκευή; τών 
Σταθμών αυτών προϋποθέτει συ/τονισμόν έργασιώ/ υψη
λής άκριβείαε, κατέστη άνχγκχίχ ή άπυδν'ή τής ιδέας 
τής συγκροτήσεω; κοινοπραξίας (κονσόρτσ.ουμ) μεταξύ 
τοϋ έν λόγω Σοβιετικού ’Οργανισμού καί δοκίμων δυτικο
ευρωπαϊκών οίκων διά τήν προσήκουσα·/ καί έγκαιρον 
τελείωσιν τών Έργων.

ζ) Ούτως έφ’ όσον κρίνεται σήμερον χρήσιμος, ό φιλι
κός διακανονισμός τών μεταξύ τής ΛΕΗ καί τού Σοβιε
τικού ’Οργανισμού διαφορών αί όποΐαι άνέκυψχν έκ τής 
ματαιώσεως τοϋ "Εργου τής Τύρφης Φιλίππων, δέον, να 
πχρασχεθή ή δυνατότης εις τήν ΔΕΗ όπως, εις τού; όρους 
τοϋ συναφθησομένου συμβιβασμού, περιλάβη καί τήν δι 
άπ’ εύθείχς συμφωνίας μετά τοϋ Σοβιετικού ’Οργανισμού, 
ά'/άθεσί'Γέΐς αυτόν, μόνον ή έν κοινοπραξία,"τής κατασκευής 
καί προμήθειας τών έν λόγω αμέσως επειγόντων "Εργουν 
κατά τό πρόγραμμα τής ΔΕΗ.

η) Παραλλήλους δέον νά άντιμετωπισθή συγχρόνως ή 
έγκαιρος διάνοιξις τού νέου ορυχείου Νοτίου Πεδίου έκ 
τοϋ οποίου θά τροφοδοτηθούν όυς έλέχθη έν παρ. γ' άνω- 
τέρω αί θερμικαί Μονάδες Καρδιά III καί IV διά τής άνχ- 
Οέσεως τής προμήθειας τοϋ άναγκαιοϋντος εξοπλισμού 
έκσκαφήε καί άποθέσεως εις τούς οίκους KRUPP καί 
MASCHINEN EXPORT, δι’ ους λόγους περαιτέρω λε
πτομερώς έκθέτομεν.

θ) Είναι όθεν έκ τών ανωτέρω φανερόν ότι παρίστχται 
άνάγκη συγχρόνου ρυθμίσεω; τών εν λόγω έκκρεμοτήτιυ·/, 
εις ήν ρύθμισιν ακριβώς άποβλέπει ή πρότασις τοϋ πα
ρόντος νόμου.

Α. Γ ενικά : -
4. Έκάστη έκκρεμότης άφορα εις άντίστοιχον διακε- 

κριμένον έργον τής ΔΕΗ. Έν τούτοις ή ταυτότη; τοϋ 
σκοποΰ τών έργων τούτων άφ’ ενός καί, δι’ ώρισμένχ έξ 
αυτών, ή μερική ταυτότης τών αναδοχών έκτελέσεώς των, 
διασυνδέει λειτουργ.κώς τήν φύσιν των καί τήν κατ’ άκο- 
λουθίαν μέθοδον ά/τιμετωπίσεώς των. ’

5. Χρον Αογικώς, τό ιστορικόν τών έν έκκοεμότητι 
"Εργων διακρίνεται εις δύο περιόδους, έξ ών ή πρώτη άφο
ρα εις τό διάστημα άπό τής δημιουργίας έκάστης μέχρι 
τής άποκαταστάσεως τής Νομιμότητος * εις τήν Χώραν 
καί τοϋ διορισμού τής νέα; Διοικήσεως ΔΕΗ κατά μήνα 
Σεπτέμβριον 1974, ή δέ δευτέρα έκτοτε καί μέχρι σήμερον.

6. Ή διοίκησις τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρι
σμού, όρκισθεΐσα καί άναλχβοϋσχ τά καθήκοντα της τήν 
12ην Σεπτεμβρίου 1974, ευρεν εν έκκρεμότητι τά κάτωθι 
"Εργα :

α) Θερμοηλεκτρικόν έργον Τύρφης Φιλίππων :
Άφεώρχ εις τήν μελέτην καί κατασκευήν τοϋ Έργοϋ 

Τυρφορυχείου καί Άτμοηλεκτρικοϋ Σταθμού Φιλίππων, 
έκ τριών (3) Μονάδων ισχύος 123MW έκάστη.

β) Υδροηλεκτρικόν έργον Πουρναριού :
’Αφορά εις τήν μελέτην καί κατασκευήν Υδροηλεκτρι

κού Έργου συνισταμένου είς κατασκευήν χωμάτινου φράγ
ματος καί σταθμού ήλεκτροπχραγωγής έκ τριών (3) Μο
νάδων ισχύος 103 MW, έκάστης.



* γ) Θερμοηλεκτρικόν έργον Καρδιά III :
’Αφορά εις τήν μελέτην καί κατασκευήν νέας λιγνιτο- 

βόρου Θερμοηλεκτρικής Μονάδος ισχύος 30 Μ W εις Καρδιά
Πτολεμαΐδος. _ „ ,

γ—1. ’Ενταύθα δέον νά προστεθή οτι κατά μήνα Σεπτέμ
βριον 1974 εΰρίσκοντο είς τδ τελευταίου στάδιον τής-
κατασκευής των δύο (2) εισετι λιγνιτικαι μονάδες εις τήν 
„ . Λ ,ι· λ τ ιε·_t ' 11 \ ΟΠΗ ΜW

μήκους, οκτώ (8) περίπου χιλιομέτρων, ταινιοδρομων, 
ένδς διά τήν προσκομιδήν λιγνίτου καί ετέρου διά τήν απο
κομιδήν τής τέφρας. , „ , , fi(

γ-2. Δέον επίσης νά σημειωθη ενταύθα οτι το εν ϋεματι 
Θερμοηλεκτοικον Έργον Καρδιά III - ώς καί τά μέλλοντα 
νά αναπτυχθούν Καρδιά IV καί λ'- - θά έτροφοδοτοϋντο έκ 
τοϋ, άπδ τών ετών 1967 - 1968 διαπιστωθέντος, νέου,εκτε
ταμένου κοιτάσματος εις το Νότιον Λιγνιτικον Πεδιον εν 
Πτολεμαίδι, κειμένου εις περιοχήν κατα τό πλεϊστον πα- 
ραχωρημένην εις τήν εχουσαν τότε τό προνομίου εκμεταλ- 
λεύσεως, τέως Α. Ε. ΛΙΠΤΟΛ.

γ—3. Έπί τω σκοπώ άςιοποιήσεο^ς τού νέου τούτου 
κοιτάσματος, ή έχουσα τήν ευθύνην έκμεταλλεύσεως τ. 
Α.Ε. ΛΙΠΤΟΛ —τής οποίας κύριος μέτοχος ήτο ή ΔΕΗ, 
είς ήν καί τελικώς ή Α.Ε. ΛΙΓΙΤΟΛ συνεχωνεύθη δυνάμει 
τού Ν. 134/1975 - είχε προβή εις προκεχωρημένας ένερ- 
γείας — περί ών κατωτέρω — διά τήν προμήθειαν τού άνα- 
γκαιούντος εξοπλισμού εκσκαφής καί άποθέσεως καί συ
στήματος μεταφοράς διά ταινιοδρομων.

γ-4. ’Εκ τών ενεργειών τούτων είχεν άνακύψει καί ή 
ακολουθούσα (δ) — στενώς άπτομένη πρός τήν ώς άνω (γ) 
— έκκρεμότης, τήν άντιμετώπισιν τής οποίας άνέλαβε 
πλήρως ή ΔΕΗ μετά τήν προρηθεΐσαν συγχώνευσιν τής 
Α.Έ. ΛΙΠΤΟΛ είς αυτήν.

δ) ’Αξιοποίησες Λιγνιτικού κοιτάσματος Νοτίου Πεδίου 
Πτολεμαΐδος :

’Αφορά εις τήν μελέτην, προμήθειαν καί έγκατάστασιν 
εξοπλισμού εκσκαφής καί άποθέσεως, έξ έπτά (7) εκσκα
φέων. καί πέντε (5) άποθετών ώς καί συστήματος μετα
φοράς λιγνίτου . διά ταινιοδρόμιον.

Β. Είδικοότερον :
α) Θερμοηλεκτρικόν έργον Τύρφης Φιλίππων :
(περίοδος πρώτη)
7. Τήν 18.4.73 ΰπεγράφη οριστική σύμβασι: μεταξύ 

τής ΔΕΗ καί τού Σοβιετικού οίκου ENERGOMACHE- 
XPORT (ΕΜΕ) διά τήν μελέτην καί κατασκευήν τού εξο
πλισμού Τυρφορυχείου καί Άτμοηλεκτρικού Σταθμού 
άντί τιμήματος ποσού 73.379.330 Ρουβλίων,. είχε δέ κα- 
ταβληθή μέχρι τής 30.9.74, ποσόν Ρουβλίων 14.909.000. 
Ή σύμβασις προέβλεπεν ώς χρόνον ένάρξεωςΝτής λειτουρ- 
γίας τού Σταθμού τό έτος 1077.

8. ’Ήδη όμως, προ τής υπογραφής τής ώς άνω συμβά-
σεοις. είχον έγερθή έντονοι αντιδράσεις κατά τής έκτελέ- 
σεως -τού "Εργου, ιδία ύπό . τών κατοίκων τής περιοχής 
καί ύπό τοπικών παραγόντων, προβάλλουσαι, μεταξύ άλ
λων, τον κίνδυνον προκλήσεως έντονου διαταρχής τού κοι
νωνικού καί οικονομικού βίου τών καλλιεργητών τής πε- 
ριοχής. Συνεπεία τής ούτως άπειλουμένης διαταραχής ή 
ΔΕΗ ήναγκάσθη, παρά τάς συμβατικάς της υποχρεώσεις 
πρός τον άνάδοχον οίκον, νά διακόψη τάς προκαταρκτικά: 
εργασίας (τοπογραφήσεις, προγράμματα ερευνών), ώς καί 
την παρακατάθεσιν τών έπιδικασθεισών αποζημιώσεων τών 
υπο απαλλοτρίωσιν γαιών. Έν τω μεταξύ τον ’Ιανουάριον 
τού 1974, ο τότε Υπουργός τής Βιομηχανίας προέτεινεν 
εις τον οίκον ΕΜΕ, τήν άντικατάστασιν τού έργου Φιλίπ
πων διά τού 'Υδροηλεκτρικού έργου Π OVPX API ΟΤ καί 
τού συνολου τού εξοπλισμού τού Θεομοηλεκτρικού έονου 
Καρδιά III. ’

—-ΐτ9- Ή Σοβιετική πλευρά έδέχθη νά διαπραγματευθή τήν 
άκύρωσιν τής -σχετικής συμβάσεως ύπό τάς προϋποθέσεις 
ότι αα) ό οίκος ΕΜΕ θά άποζημιωθή διά τά: αμέσους καί 
εμμέσους ζημίας του έκ τής άκυρώσεως, ββ) Οά τού άνατί- 
θεντο έτερα έργα είς μερικήν άντιστάθμ.σιν διά τήν ζημίαν, 
τήν οποίαν ύφίστατο τό κύρος τής Σοβιετικής πλευράς καί 
γγ) Οά άνεστέλλοντο οί διαγωνισμοί διά τό θερμοηλεκτρι
κόν έργον Καρδιά III καί τό Υδροηλεκτρικόν έργον Πουρ
ναριού, προκειμένου τά έργα ταύτα ν’ ανατεθούν εις αυτόν 
δι’ άπ’ ευθείας συμφωνίας, εΐ; ύποκατάστασιν τής άκυ- 
ρουμένης μετ’ αυτού συμβάσεως.

10. Ήκολούθησαν σχετικαί διαπραγματεύσεις, πλήν 
όμως ούδεμία έγένετο έπίσημος όήλουσις έκ μέρους τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως περί άκυρώσεως τού έργου, πα
ρά τό γεγονός τής έπιδόσεως εις τον έν Μόσχα έλληνα 
Πρέσβυν υπομνήματος ύπό αρμοδίου έκπροσώπου τής 
ΕΣΣΔ - 13.6.74 (περίοδος δευτέρα).

11. Μετά τον κατά τήν 12.9.74 διορισμόν τής νέας Διοι- 
κήσεως τής ΔΕΗ έλαβον χώραν τά ακόλουθα :

α) ένημερώθησαν οί Έπουργοί Συντονισμού-II ρογραμ- 
ματισμού καί Βιομηχανίας

β) τήν 13.2.75 ο οικος ΕΜΕ έκοινοποίησεν εις τήν ΔΕΗ 
έξώδικον διαμαρτυρίαν διά τήν καθυστέρησιν τού 'Έργου 
θέτων προθεσμίαν 60 ημερών διά τήν έγκαιρον έκπλήρωσιν 
τών συμβατικών ύποχρεώσεών της, έν συνεχεία δέ έδέ- 

'χθη~τήν παρά'τασιν τής προθεσμίας κατά 45 ήμέρας_έπΡ' 
φυλασσόμενος τών δικαιωμάτων του διά τά: ζημίας, τάς 
οποίας ύπέστη ούτος.

γ) ή Κυβέρνησις έκτιμώσα τάς δημιουργηθείσα: κατα
στάσεις άπεφάσισεν όριστικώς τήν ματαίωσιν τού "Εργου 
τών Φιλίππων καί διά τού άρμοδίου Υπουργού ς γνωστο
ποίησε τήν 12.5.75 τήν άπόφασίν της πρός τήν ΔΈΗ καί 
ύπέδειξεν εις αυτήν νά μή παρακαταθέτη τάς ύπολοιπο- 
μένας αποζημιώσεις διά τάς άπαλλοτριωθείσας γαίας τής 
περιοχής. _

δ) Τήν 29.5.75 ή ΔΕΗ δι’ έξωδίκου δηλώσεώς της έγνώ- 
ρισεν είς τόν οίκον ΕΜΕ τήν οριστικήν ματαίωσή τού έργου 
καί έπρότεινε τήν έναρξιν διαπραγματεύσεων διά τήν υπο
κατάσταση/ τού έργου δι’ άλλων, συμφόινως πρός τάς κυ- 
βερνητικάς προθέσεις έπί τω τέλει φιλικής ρυθμίσεως τής. 
έκ τής ματαιώσεως, προκυψάσης διαφοράς.

12. Έπηκολούθησαν μακραί διαπραγματεύσεις μεταξύ 
ΔΕΗ καί ΕΜΕ έπί τών οποίων έτηρήθησαν ένήμεροι οί 
Υπουργοί Συντονισμού-Προγραμματισμού καί Βιομηχανίας. 
Αί έν λόγω διαπραγματεύσεις κατέληξαν είς τήν διατύπωσιν 
σχετικής προτάσεως τού Σοβιετικού ’Οργανισμού ΕΜΕ πρός 
τήν ΔΕΗ, γνωστοποιηθεϊσα αύτή διά τής άπό 9.12.75 
επιστολής τού ώς άνω οίκου. Βάσει τής προτάσεως ταύτης 
καί τών έκ τού συνόλου τών διαπραγματεύσεων συναχθέ- 
των αποτελεσμάτων, ή Κυβερνητική Επιτροπή κατά τήν 
συνεδρίασιν αύτής τής 30.12.75 έλαβε σχετικήν άπόφασίν. 
άκολουθηθεϊσαν άπο τήν ΰπ’ άριθ. Ε-402/30.12.75 κοινήν 
άπόφασίν τών ύπουργών Συντονισμού - Π ρογραμματισμού 
καί Βιομηχανίας, κατά τήν οποίαν ή ΔΕΗ έξουσιοδοτεΐτο 
νά συνέχιση τάς διαπραγματεύσεις μετά τού Σοβιετικού 
’Οργανισμού ΕΜΕ.

13. Κατά τάς προτάσεις ταύτας, ό οικος ΕΜΕ θά έδέ- 
χετο, κατόπιν τής ματαιώσεως τού "Εργου Φιλίππων, τήν 
λύσιν τής μετ’ αυτού συμβάσεως καί τόν περιορισμόν τών 
έκ τής λύσεως άξιώσεών του, ύπό τάς κάτωθι προϋποθέσεις :

α) τήν είς αύτόν, δι’ άπ’ εύθείας άναθέσεως, προμή
θειαν καί έγκατάστασιν έν κοινοπραξία μετά δυτικοευρω
παϊκών οίκων τούς οποίους Οά έπιλέξη, τών κάτωθι "Εργων, 
έπί τών όποιων ή Σοβιετική συμμετοχή έκρίνετο ίσςς 
άξίας πρός έκείνην τού έξοπλισμού το'ύ ματαιωθέντος έργου 
Φιλίππων :
ϊ) τών στροβίλων, γεννητριών καί τών βοηθητικών τούτων 

τών Θερμοηλεκτρικών Μονάδων 300 Μ\Υ. ΚΑΡΔΙΑ III 
καί IV, καί
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ii) των όοοοστροβ'-λ'.κών συγκροτημάτων μετά .ο j g/z- 
τικοϋ ήλεκτρόμήχανολογικοϋΊέφΟπλισμοϋ τοϋ Ί δροηΛεκτρι- 
κοϋ Σταθμού Πουρναριού.

β) τήν άνάληψιν ύπό τή; ΛΕΗ τής ευθύνη; τακτοποι- 
ήσεως των κατά τοϋ οΐκου ΕΜΕ άτταντήσεων τή; εργολη
πτική; Εταιρεία; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ή όποια είχεν 
άναλάβει ύπεργολ.αβικώ; Οι υπογραφή; σχετική; συμβζ- 
σεω; μέ τον ’Οργανισμόν ΕΜΕ, τά έργα πολιτικού μηχα
νικού τού Έενου Φίλιππων.

14. ’Ήδη αί διαπραγματεύσει; μετά τού Σοβιετικού οικου 
ΕΜΕ έχουν προχωρήσει εί; τό σημεΐον τη; μελέτη; _και 
αξιολογήσει·}; των ύποβληθεισών υπ αυτού προσφορών .

α) διά τήν ύ; ανωτέρω κατασκευήν των Θερμοηλεκτρι
κών Μονάδων Καρδιά III καί IV εν κοινοπραξία μετά Οο- 
κίμων δυτικοευρωπαϊκών οικων οι οποίοι Οα προμηθεύσουν 
καί θά εγκαταστήσουν μέρο; τού μηχανολογικού και ηλε- 
κτρολογικόύ εφοπλισμού καί έν συνεργασία μετά Ελληνικών 
Εταιρειών κατασκευή; έργων πολιτικού μηχανικού καί
Ελληνικών σιδηροβιομηχανιών τα; ατμοπαραγωγου; μο
νάδα; καί σιδηροκατασκευα;.

β) Λιά τήν προμήθειαν καί έγκατάστασιν τών στροβιλο- 
γεννητριών καί λοιπού ήλεκτρολογικού εφοπλισμού τού 
Υδροηλεκτρικού έ'ργου Πουρναριού.
_γ)Λιά τον καθορισμόν τή; άποζημιώσεω; αυτού έκ τή;
άκυρώσεω; τού έργου Τύρφη; Φιλίππων καί τήν υπό τής' 
ΛΕΗ άνάληψιν τής ευθύνης τών ύποχεεώσεων αυτού έναντι 
τής εργοληπτικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.

Σημειοΰτα* ένταύθα ότι ή ΛΕΗ έχει καταβάλει, μέχρι 
τής καταγγελίας τήτ,συμβάσεως κατά τήν 29.5.75, εις τον 
έν λόγω Σοβιετικόν4ί?Οργανισμόν, βάσει τής έν λόγω συμ- 
βάσεως, ποσόν Ρου,ί&ίων 14.909.000 έκ δανείου συνολικού 
ύψους Ρουβλίων 73.379.330;

β) 'Υδροηλεκτρικόν έργον ΓΙουρναρίου :
(Περίοδος πρώτη).
15. Τον Σεπτέμβριον τού 1974 εύρίσκοντο έν έκκρεμό- 

τητι οί διαγωνισμοί διά τά "Εργα Πολιτικού Μηχανικού 
(Φράγμα κλπ.), καθώς καί διά τον πάσης φύσεως ήλεκτρο- 
μηχανολογικόν εφοπλισμόν τού 'Υδροηλεκτρικού Σταθμού.

(Περίοδος δευτέρα).
16. Κατόπιν τής γενομένης διαπιστώσεως επάρκειας τού 

συστήματος εΐ; ίσχΰν καί ενέργειαν, τής χαμηλής ενεργειακής 
ισχύος τού "Εργου καί τής άνάγκη; περιορισμού τών επεν
δύσεων τής ’ Επιχειρήσει·};, άπεφασίσθη ύπό τού Λ.Σ. τής 
ΛΕΗ τήν 26ην ’Οκτωβρίου τού 1974 ή άκύρωσι; απάντων 
τών εκκρεμούντων διαγωνισμών καί ή έπανάληψίς των τό 
επόμενόν έτος έν ζψει τής μεταθέσεως τής έντάφεως τού 
"Εργου άπό τού 1978, ώς προεβλέπετο, εις τό έτος 1980.

17. Προκειμένου ή ένταφις τού Υ.Η.Ε. Πουρναριού νά 
έπιτευχθή ώς άριβώς προβλέπει σήμερον τό πρόγραμμα τής 
ΛΕΗ (ήτοι ή 1η Μονά; μέσα 1979, ή 2α Μονά; τέλο; 1979 
καί ή 3η Μονά; άρχά; 19S0), προεκηρύχθησαν ήδη δύο 
Λημόσιοι Λιαγωνισμοί διά τά "Εργα Πολιτικού Μηχανικού.

18. Διά τήν προμήθειαν τοϋ ήλεκτρομηχανολογικοϋ έξο- 
πλισμοϋ τοϋ "Εργου δεν έγένοντο εΐσέτι αί σχετικαί προκη
ρύξει; Διαγωνισμών, έν όψει τών διεφαγομένων διαπραγμα
τεύσεων μεταξύ ΔΕΗ καί τοϋ Σοβιετικού Οίκου ENER- 
GOMACHEXPORT (ΕΜΕ), διά τήν συμβιβαστικήν έπί- 
λυσιν τών διαφορών αί όποΐαι προέκυψαν έκ τής μή έκτε- 
λέσεως τής μεταξύ ΔΕΗ καί ΕΜΕ συμβάσεως, ώς έν 
παρ. II έξετέθη.

Έν τούτοι;, χάριν άκριβώ; τής διασφαλίσει.}; τοϋ, κατά 
τά προηγούμενα, χρονολογικού προγράμματος έντάξεως τοϋ 
“Εργου, παρίσταται άναγκαία ή άνάθεσι; τούτου μέχρι 
τέλους ’Ιουλίου τό βραδύτερου.

γ) Θερμοηλεκτρικόν έργον Καρδιά III :
(Περίοδος πρώτη).
19. Τόν Σεπτέμβριον τοϋ έτους 1974, ή νέα Λιοίκησις 

τής ΛΕΗ εύρεν εις τήν φάσιν τής κατακυρώσεω; δύο μειο
δοτικούς διαγωνισμούς τή; ΔΕΗ διά μίαν νέαν λιγνιτικήν

μονάδα 300 Μ\\ εις τήν Πτολεμαίδα - Καρδιά III. Ή μονάς- 
αΰτη προεβλέπετο νά ένταχθή εις τό σύστημα τόν Νοέμ
βριον τοϋ 1978.

' Η διά λιγνίτου τροφοδότησι; τής ώ; άνω μονάδο; Καρδιά
III. ώ; καί ετέρων αί όποΐαι θά ήκολούθουν, προεβλέπετο 
νά γίνη έκ τοϋ κοιτάσματος τοϋ Νοτίου Λιγνιτικοϋ Πεδίου 
ΓΙτολεμαίδο;.

Ή όργάνωσι;. ή διάνοιξις καί ή έκμετάλλευσι; τοϋ νέου 
Λιγνιτωρυχείου (Νότιον ΓΙεδίον Πτολεμαΐδο;) ήτο εύθύνη 
τής ΛΙΠΤΟΛ. ήτι; είχεν ήδη προκηρύξει μειοδοτικούς 
διαγωνισμού; διά τήν προμήθειαν τοϋ άπαραιτήτου έξοπλι- 
σμοϋ, περί ών κατωτέρω.

29. Οΰτω, πριν ή άναλάβουν αί νέαι Διοικήσεις ΛΙΠΤΟΛ 
καί ΔΕΗ. εύρίσκοντο έν έκκρεμότητι καί δή εις τήν φάσιν 
τή; κατακυρώσεω; οί έξη; · μειοδοτικοί διαγωνισμοί, σχε
τικοί μέ τό Θερμοηλεκτρικόν Έργον Καρδιά ΙΙΤ.

Δ.Ε.ΙΙ.
1. Λιά τήν προμήθειαν τή; άτμοπαραγωγοϋ μονάδο; τής 

Μονάδος Καρδιά III.
2 Λιά τήν προμήθειαν τής στροβιλογεννητρία; τή; Μο

νάδος Καρδιά III.

ΛΙΠΤΟΛ.
1. Λιά τήν προμήθειαν τών μηχανημάτων έκσκαφής καί 

αποθέσεως' τού"Νοτίου 'Πεδίου Πτολεμαίδος- (Όμάς Α).-
2. Διά τήν προμήθειαν συστήματος μεταφοράς διά ταινιο- 

δρόμων τοϋ Νοτίου Πεδίου Πτολεμαίδος (Όμάς Β).
21. Οί ο>ς άνω διαγωνισμοί, έν παραγράφω 20, συναρ- 

τώνται διαχρονικώς στενώς, ή δέ προμήθεια τών σχετικών 
έξοπλισμών δέον νά γίνη με σαφή καί προκαθορισμένου 
χρονικόν προγραμματισμόν, δεδομένου ότι ή, κατά τό πρό
γραμμα, έγκαιρος προμήθεια τοϋ έξοπλισμοϋ έκσκαφής καί 
άποθέσεως καί ή συνακόλουθος έναρξις λειτουργίας τοϋ 
’Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, συνιστά προϋπόθεσιν διά τήν, 
έν συνεχεία, έγκαιρον έναρφιν τής λειτουργίας τής άτμο
παραγωγοϋ Μονάδος Καρδιά III, ήτις θά τροφοδοτήται διά 
τού λιγνίτου τοϋ Νοτίου Πεδίου.

Ή κατάστασις εις τήν όποιαν εύρον τούς ώ; άνω διαγω
νισμούς αί νέαι Διοικήσεις τής ΔΕΙΙ καί τής ΛΙΠΤΟΛ, 
καθώς καί αί έκτοτε σχετικαί έφελίφεις, έκτίθενται εις τήν 
συνέχειαν, ένθα γίνεται, καθ’ ό μέτρον είναι απαραίτητον 
διά τήν πληρότητα τής ένημε'ρώσεως, καί αναδρομή εΐ; τό 
ιστορικόν τών διαγωνισμών τούτων.

(Περίοδος δευτέρα).
22. ' Η διαδικασία τών διαγωνισμών διά τήν προμήθειαν 

τής άτμοπαραγωγοϋ μονάδος καί τής στροβιλογεννητρία; 
διά τήν Μονάδα Καρδιά III, λόγοι τών αίτηθεισών ύπό τής 
ΛΕΗ έπανειλημμένων παρατάσεων τής προθεσμίας τών 
σχετικών προσφορών καί τής ύποβολής συναφών αντιπρο
σφορών ύπό πολλών έκ τών διαγωνισθέντων, είχε περιπλα- 
κεΐ εις τοιοϋτον βαθμόν ώστε ή λήψις άποφάσεως κατακυ- 
ρώσεως αυτών ύπό τής νέας Λιοικήσεως τής ΔΕΗ καθίστα
το ανέφικτος.

23. Ή, έξ ετέρου, έπανεξέτασις τών υφισταμένων δυνα
τοτήτων ήλεκτροπαραγωγής τοϋ συστήματος τής ΔΕΗ καί 
τών μελλοντικών αναγκών διά τήν πενταετίαν 1976 - 1980, 
ώδήγησεν εις τό συμπέρασμα, ότι, λόγο} :

Υής διαπιστώσεως τών ένεκα τής παγκοσμίου ένεργεια- 
κής κρίσεως συνεπειών έπί τής καταναλώσεως ηλεκτρικής 
ένεργείας καί έπί τών οικονομικών μεγεθών τής Έπιχει
ρήσεως, .

τής άναμενομένη; έντάξεως, εντός ολίγων μηνών, τριών 
νέο}·/ μεγάλων λιγνιτικών μονάδων (3 X 300 Μ\\ ).

τής ήδη διατιόεμένης περίσσεια; ίκανότητος ηλεκτρο
παραγωγής άλλα καί λόγω,

τής άνάγκης περιορισμού τών έπενδύσεων τή; Έπιχει
ρήσεως, καθίστατο δυνατή ή κατά έν έτος μετάθεσις τής 
θέσεως εΐ; λειτουργίαν τής μονάδος Καρδιά III, ακόμη 
καί εις τήν περίπτωσιν οριστικής ματαιώσεως τοϋ "Εργου 
Τύρφης Φιλίππων.



Έξ, άλλου, ώς διεπιστώθη, άκόμη μεγαλυτέρα:^ έμ,.λοκάς 
καί δυσκολίας είς τήν κατακύρωσιν ένεφάνιζον οι δύο δια
γωνισμοί τής ΛΗ1ΤΟΛ. .01 «ςροροοντεις εις την προμήθειαν 
τού έξοπλισμοϋ, τοϋ απαραιτήτου διά τήν διάνοιξιν καί 
έκμετάλλευσιν του .\ιγνιτωρυμειου Πιοτιού Πεδίου, εκ .ου 
οποίου Οά έτροφοδοτειτο η Μονας Καρδια III, καθιστάμενου 
οότω λίαν αμφιβόλου' κατά πόσον, κατακυρουμένων των 
εκκρεμών διαγωνισμών τής ΔΕΗ. Οά ητο δυνατή η διά 
λιγνίτου τροφοδότησις τής νέας μονάδος κατά τήν άποπε- 
ράτωσίν της.

24. Ινατ ακολουθίαν τών προαναφερθέντων, τό Δ Δ., 
τής ΔΕΗ, κατά τήν Συνεδριάσω αΰτοϋ τής 2G.10.74, 
έλαβε τήν άπύφασιν άκυρώσεως τών έκκρεμούντων δύο 
διαγωνισμών, ήτοι διά την προμήθειαν τής ατμ.οπαραγωγοϋ 
μονάδος καί τή; στοοβιλογεννητριας δια την μονάδά Καρδια
ΙΠ.

Διά τής άποφάσεως αυτής προεβλεπετο δυνατό.η; ε..α- 
ναλήψεως τών διαγωνισμών έν δεοντι χρονω αποφευγομε- 
νων οΰτω καί τών επιβαρύνσεων τής Έπιχειρήσεως έκ 
σχετικώς προώρων επενδύσεων, καθ οσον η υπ οφιν νεα 
λιγνιτική μονάς Καρδιά III δεν ήτο πλέον αναγκαία παρά 
διά τό τέλος 1979 ή διά τάς άρχάς 19S0, έναντι τής παλαιο- 
τέρας προβλέψεως τοϋ τέλους τοϋ 1978.

25. Έξ άλλου, ή Διοίκησις τής ΔΕΗ, είσηγηθεϊσα τήν 
ώς άνω άκύρωσιν τών δύο διαγωνισμών δια τους εν παρα
γράφω 21 πραγματικούς λόγους, είχε προσέτι ύπ’ όψιν της 
ότι οΰτω παρείχετο άνεσις χρόνου, ίνα έν τώ. μεταξύ εξα- 
κριβωθή :

1. Ποια Οά είναι ή τάσις έξελίξεως τοϋ ηλεκτρικού φορ
τίου τοϋ συστήματος κατά τό 1975, ήτοι μετά τήν άναστο- 
λήν τής αύξήσεως αΰτοϋ ιδίως κατά τό 1974, ώστε νά κα- 
θορισθή άκριβέστερον ό 'προγραμματισμός τής έντάξεως 
τής νέας λιγνιτικής μονάδος Καρδιά III εις τό σύστημα.

2. Ποια θά ήτο ή τύχη τών διαγωνισμών τής ΛΙΠΤΟΛ 
καί γενικώτερον τοϋ θέματος τής προμήθειας τοϋ εξοπλισμού 
τοϋ Λιγνιτωρυχείου τοϋ Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδος, 
ώστε νά καθίσταται δυνατή ή έκτίμησις τοϋ χρόνου έτοιμό- 
τητος παραγωγής λιγνίτου πρός τροφοδότησιν τής νέας 
λιγνιτικής μονάδος Καρδιά III.

3. Ποία θά ήτο ή τύχη τοϋ ’Έργου Τύρφης Φιλίππων, 
καθ’ όσον είς μέν τήν περίπτωσιν πραγμκτοποιήσεω'ς τοϋ 
"Εργου Οά έπήρχετο τροποποίησις είς τήν χρονολογικήν 
ένταξιν τής μονάδος Καρδιά III, ενώ εις τήν περί—τιοσιν 
ματαιώσεως αΰτοϋ ή μή κατακύρωσις τοϋ περί οΰ ό λόγος 
έξοπλισμοϋ τής μονάδος Καρδιά III παρεϊχεν εις τήν ΔΕΗ 
τήν δυνατότητα δια.πραγματεύσεως μετά τοϋ άναδόχου 
Σοβιετικού Όργανισμοϋ διά τήν είς αυτόν άνάθεσιν τής 
προμήθειας εν τή προσπάθεια λύσεως τής σχετικής συμβά- 
σεως διά φιλικοϋ διακανονισμού.

26. Λί κατά το 1975 σημειωθεϊσαι εξελίξεις άποδει- 
κνύουν ότι ή άπόςαοτς τοϋ Δ.Σ. τής ΔΕΗ περί άκυρώσεως 
τών δύο διαγωνισμών διά τήν προμήθειαν τοϋ ήλεκτρομη- 
χανολογ,κοΰ έξοπλισμοϋ τής μονάδος Καρδιά III ΰπήρξεν 
ορθή, ούχί μόνον ώς έπιβεβλημένη διά τούς έν παραγράφω 21 
λόγους, αλλά καί διότι πράγματι :

1. Κατόπιν τής οριστικής ματαιώσεως τοϋ 'Έργου Τύρφης 
Φιλίππων καί τής κατά τό 1975 έξελίξεως τοϋ φορτίου, 
κατέστη σχεττκώς σαφής ό έκ τών προβλέψεων τών αναγκών 
ορθός χρονικός προγραμματισμός τής έντάξεως τής μονά
δος Καρδιά III.

2. Μετά τήν οριστικήν ματαίωσιν τοϋ "Εργου Φιλίππων 
καί τής έκ τής ματαιώσεως άναφυείσης διαφοράς μεταξύ 
τής ΔΕΗ καί τοϋ Όργανισμοϋ ΕΜΕ. παρείχετο εις τήν 
ΔΕΗ ή δυνατότης συμβιβαστικής έπιλύσεως τής διαφοράς 
ταύτης διά τής ΰποκαταστάσεως τοϋ ματαιωΟέντος "Εργου 
Τύρφης Φιλίππων δι’ ετέρων έργων ήλεκτροπαγαγωγής, 
έν οίς καί ή μονάς Καρδιά III. περί ών έν παραγράφω 13.

3. Κατόπιν τής αποφάσεων περί μή κατακυρώσεως τών 
διαγωνισμών τής ΛΙΠΤΟΛ. κατέστη βέβαιον ότι άπεκ/.εί- 
ετο ή διάνοιξες τοϋ λιγνιτωρυχείου τοϋ Νοτίου Πεδίου

ΓΙτολεμαίδος καί ή έξ αΰτοϋ παραγωγή λιγνίτου _πρό_ τοϋ 
1980, όστις, ώς έλέχθη, προωρίζετο διά τήνΔτρόφο’δότησϊν 
τής μονάδος Καρδιά III, ώς καί τών επομένων αυτής λιγνι- 
τικών μονάδων Πτολεμαΐδος, (Καρδιά IV κλπ:). - -

27. Λί ήδη έν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΗ καί 
τοϋ Σοβιετικοϋ Όργανισμοϋ ΕΜΕ, άνοδόχου τοϋ ’Έργου 
Τύρφης Φιλίππων, έλπίζεται νά οδηγηθούν είς αίσιον πέρας 
είς τρόπον ώστε, άφ’ ενός μέν νά περιορισθοϋν είς τό έλά- 
χιστον αί ζημίαι τής ΔΕΗ καί νά άποφευχθοϋν γενικώτεραι 
έπιπτώσεις έκ τής ματαιώσεως τοϋ "Εργου Φιλίππων, άφ’ 
έτέρου δέ ή μονάς Καρδιά III νά είναι εγκαίρως διαθέσιμος 
προς κάλυψιν τών μελλοντικών αναγκών είς ηλεκτρικήν 
ένέργειαν.

δ) Άςιοποίησις Λιγνιτικοϋ Κοιτάσματος Νοτίου Πεδίου 
Πτολεμαΐδος. (Περίοδος πρίότη).

Όμάς Α' (’Εκσκαφείς καί ΆποΟέται).
28. Διά τήν προμήθειαν τοϋ έξοπλισμοϋ έκσκαφής καί 

άποθέσεως, διενεργήθη ύπό τής Α.Ε. ΛΙΠΤΟΛ κατά μήνα 
’Ιούνιον 1972, διεθνή; διαγωνισμό; εί; τον όποιον ύπέβαλον 
προσφορά; αί Κοινοπσαξίαι BUCKET WHEEL EXPORT 
UNION (Κοινοπραξία : KRUPP - ORENSTEIX KOP
PEL - SIEMENS), BUCKAU WOLF, (Κοινοπραξία: 
A.E.G. - 13.W. - ΜΛΝ) καί MASCHINEN EXPORT 
Ανατολικής Γερμανία; (Κοινοπραξία : M.E. - B.B.C.) αΐτι- 
νες ήνοίγησαν τήν 4.9.72. At δύο τελευταία'.'κοινοπραξίαν 
ύπέβαλον καί άντιπροσφοράς.

Έν συνεχεία, κατόπιν τής υποβολής τοϋ πρακτικού τής 
-έπιτροπή; άξιολογήσεω; τών προσφορών, δι’ ού ή έπιτροπή 
είσηγεϊτο τήν άνάθεσιν εί; τήν~δπό τοϋ KRE PP κοινοπρα
ξίαν, καί κατόπιν τής έν τώ μεταξύ προηγηθείοης, έκ μέρους 
τών άποκλεισθέντων Οίκων, υποβολής νέων προτάσεων 
(άντιπροσφορών) έκλήθησαν άπαντες οι οίκοι (καί ό 
KRUPP) όπως υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία καί 
διευκρινίσεις.

Κατόπιν έξετάσεως καί τών νέων στοιχείων ή ώς άνω 
έπιτροπή δεν κατέληξεν είς σαφή ύπόδειξιν μειοδότου (καίτοι 
έκρινεν ότι προηγείται ή κοινοπραξία τοϋ οίκου KRUPP 
κλπ.) άλλα προέτεινε τήν διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων 
διά τήν βελτίωσιν τών προσφορών. Ώς έκ τούτου έζητήθη 
καί σχετική γνώμη οικονομολόγου τής ΔΕΗ, εις σχετικήν 
δέ εκθεσιν τούτου διαπιστοϋται ότι ή προσφορά τοϋ οίκου 
MASCHINEN EXPORT έμφανίζει μέν τό μικρότερον κό
στος άλλα δεν είναι τεχνικώς άποδεκτή, έν περιπτώσει δέ 
άπορρίψεώς της μειοδότη; άναδεικνύεται ό οίκος BUCKAU 
WOLF..

29. Τήν 26.4.73 ύπεγράφη, μεταξύ τοϋ Προέδρου τοϋ 
Δ.Σ. τής ΛΙΠΤΟΛ καί τής Κοινοπραξίας τών οίκων KRUPP 
κλπ. πρακτικόν πιστοποιούν τάς γενομένας τήν προτεραίαν 
μεταξύ των συζητήσεις (PROTOKOL) διά τήν προμήθειαν 
τών έκσκαοέων καί αποθετών, έναντι τιαήματο; 450.000.000 
δρχ. καί 135.344.350 DM. Περαιτέρω'ό οίκο; PKRUP
έδήλωσεν ότι προσφέρει έκπτιοσιν 100.000.000 δρχ. έάν 
άνατεθή είς αύτόν καί ή προμήθεια τών ταινιοδρόμων 
(Όμάς Β’).

Τήν 9.5.73 τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ΛΙΠΤΟΛ 
άπεφάσισε τήν άνάθεσιν τής προμήθειας τών έκσκαφέων καί 
αποθετών είς τήν κοινοπραξίαν KRUPP κλπ., τήν δέ άπό- 
φασιν ένέκρινεν ό τότε Υπουργός τής ’Εθνική; Οικονομία;
(14.5.73).

30. Την 13.6.73 ό οίκος MASCHINEN EXPORT έδή
λωσεν ότι δύναται νά προσφέρη έξοπλισμόν πλήρως άντα- 
ποκρινύμενόν είς τάς προδιαγραφής τής ΛΙΠΤΟΛ, έδόθη 
δέ αντίθετος τής προηγουμένης (παράγραφος 32) κυβερνη
τική εντολή (29.6.73) προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
ΛΙΠΤΟΛ νά μή κατακυρώση τήν προμήθειαν τών έκσκαφέων 
καί άποθετών. Έν τούτοις το Δ.Σ. τής ΛΙΠΤΟΛ τήν 
3.7.73 ένέκρινε σχέδιον συμβάσεως μετά τής υπό τοϋ 
KRUPP κοινοπραξίας, έν συνεχεία τής ήδη άπό 9.5.73 προη- 
γηΟείσης άποφάσεώς του περί κατακυρώσεως τοϋ διαγω
νισμού είς αυτήν.



;>Ι. 'Ο ' 1‘πουεγό; τήε Έθνικής-Οίκονομίας δέν ενεκρινε 
ri: ώς άνω αποφάσεις του_Δ,Σ. τής ΛίΠΤΟΛ αλλά ε νή ■ 
-ησεν άπαντα τα στοιχεία, έττL των όποιων έστηρίχθη αυτή, 
/.άί ανέθεσε·/ είε τον Αγγλικόν οίκον SANDERSON καί 

Επιτροπήν εκ καθηγητών τήν έπαναξιολόγησιν των 
^3οσ?ορών.

' Ό οίκο; SANDERSON προέτεινε τήν άνάθεσιν τής 
τεοαηθείχε 4 εκσκαφέων καί 4 αποθετών εις τήν κοινοπρχ- 
:;IV KRUPP κλπ. καί 3 εκσκαφέων καί 1 αποθέτου εις 
τίν οίκον MASCHINEN ENPORT. Ή Επιτροπή των 
καθηγητών -ροέτεινε τήν άνάθεσιν ολοκλήρου τής προμή
θειας "τής Όμάδος Α, ήτοι των 7 έκσκαφέων καί 4 αποθετών 
:ί: τήν Κοινοπραξίαν KRLPP κλπ.

32. Βάσει των εκθέσεων της εν λογω Επιτροττής και 
τοϋ οίκου SANDERSON αί όποΐαι δεν έγνωστοποιήθησαν 
τότε εις τήν ΑΙΠΤΟΑ, ό 'Υπουργός Βιομηχανίας κατόπιν 
ΐποφάσεω; τοΰ Πρωθυπουργού και του Ίπουργου Συντο
νισμού - Προγραμματισμού ένέκρινε τήν 23.2.74 τήν κατα- 
κύϊώσιν ολοκλήρου τοϋ έςοπλισμοϋ τής ομαόος Α (εκσκα- 
οεϊε καί άποθέτχι) εις τήν Κοινοπραξίαν KRUPP κλπ. 
ξρχισαν δέ συνεννοήσεις τής ΑΙΠΤΟΑ καί τής έν λόγω 
Κοινοπραξίας διά τήν κατάρτισιν τής σχετικής συμβάσεως.

33. Κατά τάς έν συνεχεία συζητήσεις μετ’ εκπροσώπων 
τής κοινοπραξίας KRUPP, άνεφύησαν ζητήματά τινα, έξ 
ον τό σπουδαιότερων-ήτο ή “ αναπροσαρμογή~τών“τίμώνΓ 
Κατόπιν τούτου τό κατά τόν Ιούλιον 1973 καταρτισθέν 
τχέδιον συμβάσεως μετά των άνχγκαίων προσαρμογών, 
ίπεβλήθη (4.4.74) εις τόν Υπουργόν Βιομηχανίας, όστις τό 
ίπέστρεψεν, ίνα τοϋτο έγκριθή υπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου-
:ου τής ΑΙΠΤΟΑ, όπερ έλαβε τήν σχετικήν άπόφασιν τήν 

16.5.74. Τό σχέδιον τής συμβάσεως ένεκρίθη έν συνεχεία 
-.αί υπό τοΰ Ύπουργοϋ Βιομηχανίας (20.6.74) ύπό ώρισμε- 
ους όμως όρους.

34. Έπηκολούθησαν νέαι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΛΙ- 
ΙΤΟΑ καί Κοινοπραξίας KRUPP κλπ. διά τήν ΰπ’ αυτής

αποδοχήν των όρων τούτίον. Ή Κοινοπραξία KRUPP διά 
-οϋ άπό 18.7.74 ΤΕΛΕπ, προς ΑΙΠΤΟΑ άντέδρασεν εις 
ούς ύπό τοϋ ύπουργοϋ τεθέντας νέους όρους διά δηλώσεώς 
ης ότι ισχύει ή γενομένη ήδη συμφωνία τής 26.4.73, ως 
νεφέρθη έν παρ. 29.

Όμάς Β' (Ταινιόδρομοι).
35. Λιά τήν προμήθειαν τοϋ συστήματος ταινιοδρόμων δίε

ς χθη ύπό τής ΑΙΠΤΟΑ τήν 6.11.72 διεθνής διαγωνισμός, 
ς τόν όποιον συμμετέσχον έξ κοινοπραξίαι εξ αλλοδαπών 
κων, ύπό τής αρμόδιας δέ τεχνικοοικονομικής επιτροπής 

'.ρίθησαν ο5; έπικοατέστεοαι τοεϊς, εκπροσωπούμενα1, ύπό 
ών οίκων KRUPP. STEFANOISE καί WESER HÜTTE.

Τό Λ.Σ. τής ΑΙΠΤΟΑ κατεκύρωσε, τήν 3.7.73, τήν προ- 
ήΟει-αν τοϋ συστήματος των ταινιοδρόμων εις τήν κοινο- 
ραξίαν τοϋ οίκου KRUPP, πλήν ό τότε αρμόδιος Υπουργός 
-Ονικής Οικονομίας δέν ένέκρινε τήν άπόφασιν καί ανέθεσε 
ήν. έπαναξιολόγησιν τών προσφορών εις τήν κατά παράγρα- 
ον 34 τής παρούσης επιτροπήν έκ καθηγητών Άνωτάτων 
εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων καί εις τόν αύτόν ’Αγγλικόν 
κον έμπειρογνωμόνων SANDERSON.
36. Μετά τήν ύποβολήν τών πορισμάτο/ν τής έπιτροπής 

/τής καί τοΰ οίκου τούτου έκλήθησαν πρός παροχήν συμ- 
■ήρωματικών στοιχείου·/ οι ώς άνω προμηθέυσα! καί τελι-

έπελέγη ό οίκος STEFANOISE μετά τοϋ οποίου καί 
‘-χισχν διαπραγματεύσεις. Τήν δέ 21.6.74 τό Δ.Σ. τής 
ΙΠΤΟ.ν άπεφάσισε τήν κατακύρωσιν τής προμήθειας εις 

/·/ οίκον STEFANOISE, ό δέ 'Υπουργός Βιομηχανίας διά 
‘,ς από 22.6./4 άποφάσεώς του ένέκρινε τήν κατακύρωσιν
ήύν- , , ,

Επακολούθησαν διαπραγματεύσεις διά τήν κατάρτισιν 
/μβάσεεος, κατά τάς όποιας διεπιστώθησαν ούσιώδεις δια- 
Ό'/ιαι συνεπεία προβολής νέων αξιώσεων τοϋ οίκου, ένέκεν 
/'/ οποίων ό * Γπουργός Βιομηχανίας ήχθη τελικώς τήν 3.3. 
5 ϊΐς τήν άπόφασιν περί μή έγκρίσεως τής συνάψεως τής 
/μβασεως ταύτης.

Ο —

Τό θέμα τής προμήθειας τών ταινιοδρόμων θέλει άντιμε- 
τωπισθή έν συνεχεία, έντός. τών υφισταμένων, κατά _τό πρό
γραμμα έκμεταλλεύσεως, χρονικών περιθωρίων, ώστε τε
λικώς νά έξασφαλισθή ή έγκαιρος έναρξις λειτουργίας τοϋ 
ύπό διάνοιξιν νέου ορυχείου. Νοτίου Πεδίου.

(περίοδος δευτέρα).
Όμάς Α' (εκσκαφείς καί άποθέται).

'217. Τό Δ.Σ. τής ΑΙΠΤΟΑ, ένημερωθέν έπί τής πορείας 
τής ύποθέσεως καί τοϋ σημείου εις ό εύρίσκετο αύτη, προέ- 
τεινεν εις τόν 'Υπουργόν Βιομηχανίας τήν συνέχισιν τών δια
πραγματεύσεων μετά τής Κοινοπραξίας KRUPP κλπ. έπί 
σκοπώ βελτιώσεως τών συμβατικών όρων, τό δέ 'Υπουργείο·/ 
Βιομηχανίας διεξήγαγε συζητήσεις πρός διαπίστωσιν τών 
ύφισταμένων μεταξύ ΑΙΠΤΟΑ καί τής Κοινοπραξίας 
KRUPP διαφορών. Έν τώ μεταξύ ό οίκος MACHINEN 
ENPORT ύπέβαλεν ύπόμνημα διεκδικών τήν ύπέρ αύτοϋ 
κατακύρωσιν τής προμήθειας, ύποστηρίζων ότι ή προσφορά 
του είναι τεχνικώς άποδεκτή καί εύθηνοτέρα τής προκριθείσης 
προσφοράς τής Κοινοπραξίας KRUPP κατά σημαντικόν 
ποσόν.

38. Τήν 20.1.75 ό' 'Υπουργός Βιομηχανίας άπεφάσισεν 
ότι δέν εγκρίνει τήν σύναψιν συμβάσεως προμήθειας τοϋ έξο- 
πλισμοΰ τής Όμάδος Α βάσει τοϋ διεξαχθέντος τήν 4.9.72 
διαγωνισμοΰ. Κατόπιν δέ τής άποφάσεώς αύτής τό Δ.Σ. τής 
ΑΙΠΤΟΑ ήκύρωσε τόν έν λόγω διαγωνισμόν καί ένέκρινε 
τήν προκήρυξιν νέου, συνέστησε δέ ειδικήν έπιτροπήν έκ κα
θηγητών καί τεχνικών τής ΑΙΠΤΟΑ καί ΔΕΗ διά τήν κα- 
τάρτισιν νξων προδιαγραφών, άνταποκρινομένων εις τά ση
μερινά τε"; Δικά δεδομένα.

'Η Κοινίπραςία KRUPP κλπ. διεμαρτυρήθη διά τήν άκύ- 
ρωσιν τοϋ διαγωνισμοΰ δηλώσασα ότι ύπέστη σημαντικάς 
ζημίας καί έζήτησε τήν έπανεξέτασιν τής ύποθέσεως.

39. ' II ώς άνω έν παραγράφω 38 ειδική έπιτροπή κατά τό 
διάστημα άπό Φεβρουάριου μέχρι ’Ιουλίου 1975 άνεμόρφωσε 
τάς προδιαγραφάς τών έκσκαφέων καί αποθετών τής Όμάδος 
Α’ βάσει τών νεωτέρων κοιτασματολογικών στοιχείων καί, έν 
συνδυασμώ πρός τό νέον σχέδιον έκμεταλλεύσεως τοϋ ορυ
χείου, έμείωσε τον άναγκαΐον έξοπλισμόν εις 5 έκσκχφεΐς 
καί 4 άποθέτας, άντί τών 7 καί 5 προβλεπομένων άρχικώς.

Επίσης ή αύτή Έπιτροττή έπεδίωξε διά τών προδιαγραφών 
τήνιξασφάλισιν τής βέλτιστης δινατής συμμετοχής 'Ελλήνων 
κατασκευαστών εις τήν έκτέλεσιν τοϋ ’Έργου. Πρός τοϋτο 
προήλθεν εις σχετικάς έδαφάς τόσον μέ τον Σύνδεσμον Ελ
λήνων Βιομηχάνων όσον καί μετά δοκίμων άλλοδαπών Οίκων, 
οίτινες είχον εκδηλώσει ένδιαφέρον διά τήν άνάληψιν τοϋ 
Έργου.

Κατά τήν πεείοδον εκείνην είχε·/ έκδηλωθή ένδιαφέιον 
ύπό τών Οίκων KRUPP, MASCHINEN ENPORT, 0- 
RENSTEIN KOPPEL (όστις εις τόν άκυρωθέντα διαγω
νισμόν μετεϊχεν εις τήν έν τώ μεταξύ ύπό τόν KRUPP λυ- 
θεϊσαν Κοινοπραξίαν), BUCKAU-WOLF καί ό οίκος MAN 
(όστις συνειργάζετο μετά τοϋ Οίκου BUCHAU-WOLF εις 
τόν άκυρωθέντα διαγωνισμόν).

40. Αί ύπό τής Έπιτροπής ταύτης διατυπωθεΐσαι νέαι 
προδιαγραφαί, μετ’ έλεγχον ύπό έτέρας Έπιτροπής έκ καθη
γητών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, είδικώς πρός 
τοϋτο συσταθείσης δι’ άποφάσεώς τοΰ 'Υπουργοϋ Βιομηχα
νίας, ένεκρίθησχν ύπ’ αύτοϋ τήν 10.9.75.

"Ηδη διά τήν έγκαιρον τροφοδοσίαν τής Θερμοηλεκτρικής 
Μονάδος ΚΑΡΔΙΑΣ III, ιός καί διά τής έν τώ μεταξύ προ- 
γραμματισθείσης ΚΑΡΔΙΑΣ IV, δέον ή σίιμβασις προμή
θειας τών έκσκαφέων καί άποθετών νά ύπογραφή τό βραδύ
τερο·/ εντός τού μηνός Ιουλίου 1976.
- 41. Τήν 1.5.75 οί οίκοι KRUPP/SIEMENS άφ’ ενός καί 
MASCHINEN ENPORT/BBC άφ’ ετέρου έδήλωσαν πρός 
τήν ΔΕΗ, ότι είναι εις Οέσιν νά ύποβάλλουν ένδιαφερούσας 
προσφοράς διά τήν άνάληψιν τοϋ "Εργου.

ΉκολούΟησεν ή ύποβολή ύπό τών οίκο/ν KRUPP καί 
MASCHINEN EXPORT συγκεκριμένων προτάσεων τήν



Κυβερνητικής Επιτροπής ένέκρινε'(5.11.75) τήν συνέχισιν- 
τών διαπραγματεύσεων τής ΔΕΗ μετά των ένλόγω οίκων, 
οί όποιοι ύπέβαλον και αυθις βελτιωμένα; προσφοράς την 
22.1 i.75. πρρσηρμοσμένας εις τό άναθεωρηθέκπρόγραμμαέκ- 
μετχλλεύσεόυς τού ορυχείου κατά τό όποιον ό αναγκαίος εξο
πλισμός όμάδος .V περιωριζετο εις 5 εκσκαφείς και 4 α- 
ποθέτας

__ (επί εννέα) , _ -
προκηρυχθή νέος διαγωνισμός διά την προμήθειαν τοϋ εφο
πλισμού τής Όμάδος Λ'. Έζ έτέρου_ομως τό_ Δ.Σ; έδέ/0η 
όμοσώνω;, ότι ήτο επιτρεπτή η έπανεςετασις τής άπ ευθείας 
άναθέσεωε τής προμήθειας είς τούς οίκους, έάν ουτοι έντος 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος ήθελον προτείνε’ ικανο
ποιητικήν βελτίωσιν των προσφερθεισουν τιμών και α,.οδε.χθη 
βασικού; όοου; συμβάσεως κατά τάς απόφεις τής ΔΕΗ. 
Έν συνεχεία τήν 13.12.75 οί οίκοι KRUPP/SIEMENS καί 
MASCHINEN EXPÖR Γ/13ROWN BOYERI COMPANY,
ύπέβαλον τελικάς προσφοράς βελτιωμένος, κατά τήν κρίσιν 
είδικώς πρός τούτο συσταΟείσης έπιτροπής εκ στελεχών τής 
ΔΕΗ. Κατόπιν τούτου τό Δ.Σ. τής ΔΕΗ, έκτιμήσαν τάς ως 
άνω προσφοράς των οίκων ώς άνταποκρινομενας προς τας 
προϋποθέσεις τάς τεΟείσας διά τής προηγουμένης άποφά- 
σεώς του τής 8.12.75 έκρινε ταύτας συμφερούσας καί διά 
πλειοψηφίας οκτώ έκ των εννέα μελών του, άπεφάσισε νά 
είσηγηθή εις τά αρμόδια 'Υπουργεία τήν προμήθειαν τού εί- 

‘ οηαένου εξοπλισμού δί’4άπ’4εύΟεία;άναθέσέως είς τάς κοινο
πραξίας KRUPP/SIEMENS άφ’ ενός καί MASCEHLNEN 
EXPORT/BROWN BOYERI COMPANY άφ’ ετέρου, έν
οψει τών ποοσφερομένων τιμών καί τής ανάγκης λειτουργίας 
τού -Λιγνιτωρυχείου κατά τό θέρος τού 1980.

- 43. Κατόπιν τών άνωτέρω ή Κυβέρνησις μετ’ άπύφασ.ν
τής Κυβερνητικής ’Επιτροπής τής 30.12.75, έξέδωσε τήν 
ΰπ’ άριθ. Ε-402/30.12.75 κοινήν άπόφασιν τών Υπουργών 
Συντονισμού-Προγραμματισμού καί Βιομηχανίας καθ’ ήν, 
έκρίθη ότι ή προμήθεια τού έςοπλισμού τής Όμάδος Α' είναι 
εντελώς ιδιαιτέρας σημασίας καί ότι συμφέρει ή προμήθεια 
τού εξοπλισμού τούτου τόσον άπό χώραν τής Κοινής ’Αγοράς 
όσον καί άπό χώραν, μετά τής όποιας ή Ελλάς συνδέεται διά 
διμερούς συμβάσεως άνταλλαγών (clearing). Περαιτέρω έ- 
νέκρινε, δι’ οδηγιών δοθεισών διά τής έν λόγω κοινής υπουρ
γικής άποφάσεως προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ΔΕΗ, 
τήν συνέχισιν τών διαπραγματεύσεων μετά τών οίκων
KRUPP/SIEMENS καί MASCHINEN EXPORT, διά τήν,
έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος κατάρτισιν σχε
δίου συμβάσεως προμήθειας καί έγκαταστάσεως τού εΐρη- 
μέρου έςοπλισμού, δι’ άπ’ ευθείας άναθέσεως, άνευ διαγω
νισμού. Α ΐ έν λόγω διαπραγματεύσεις, συμφώνους προς τάς 
οδηγίας τής Κοινής 'Υπουργικής άποφάσεως, Οά είχον ώς 
γνώμονα τό συμφέρον4 τής ΔΕΗ. ήτις εδεινά μή δεσμευθή, 
προκειμενου τό πόρισμα τών διαπραγματεύσεων νά τεθή ύπ’ 
οψιν τής Κυβερνητικής ’Επιτροπής, διά τήν τελικήν εγκρισιν 
καί τήν έν συνεχεία εγκρισιν τής άπ’ ευθείας άναθέσεως, διά 
νόμου.

III. Συμπεράσματα έκ τού Ιστορικού.
44. ’Εκ τού προεκτεθέντος ιστορικού προκύπτουν τά ακό

λουθα συμπεράσματα έπί τών όποιων βασίζεται τό ΰπό κρίσιν 
σχέδιον Νόμου.

α) Κατόπιν τής, έπι σκοπώ διαφυλάξεως καί προστασίας 
τού γενικωτέρου κοινωνικού καί οικονομικού συοιοέοοντος. 
ματαιώσεως τού ’Έργου Ιύρφης Φιλίπποιν καί λύσεως τής 
σχετικής συμβάσεως μεταξύ τής ΔΕΗ καί τού Σοβιετικού 
’Οργανισμού ΕΜΕ, παρίσταται άναγκαία άφ’ ενός μέν ή ρύ- 
Ομισις τών ενεκα τής λύσε ως ταύτης διαφορών μεταξύ τούτων, 
αφ’ έτερου δέ ή κάλυύις τού ένεργειακού προγράαοιατο; τή; 
ΔΕΗ άξιο ποιουμένων συγχρόνου τών ένεργειακών πόρων 
τής χώρας.

β) Ούτως ή ρύθμισις τών έν λόγω διαφορών μετά τού Σο- 
β ιετικου ’Οργανισμού συσχετίζεται έπί τώ κοινω συμφέροντι

’'Εργου Φιλίππων διά τής είς αύτόν άναθέσεως τινων τών 
Έργων τούτουν, τά όποια, ούτος μέν δύναται νά κατασκευάση 
άρτίως 5ίαί ΰπό όρους συμφέροντας είς τήν ΔΕΗ, ή ΔΕΗ δέ, 
προεχόντως προτάσει είς τό πρόγραμμα αυτής,

γ) τά κατά προτεραιότητα προγραμματισμένα όθεν έργα 
τής ΔΕΗ τά οποία προσφέρονται σήμερον διά τον κατά τά άνω 
έπ’ άμοιβαίω συμ,φέροντι διακανονισμόν είναι :

α) Αί μονάδες III καί IV’ τού Άτμοηλεκτρικού Σταθμού 
Καρδιάς Πτολεμαΐδος καί

β) τό Υδροηλεκτρικόν Έργον Πουρναριού.
Σημειούται ένταύθα ότι έκ τών ώς άνω έργων ό Σοβιε

τικός ’Οργανισμός ΕΜΕ, άναλαμβάνει τήν κατασκευήν τών 
μερών έκείνων, τών οποίων ή είς Ρούβλια άξια είναι ίση πε
ρίπου προς έκείνην ήν ούτος προσεδόκει νά είσπράξη έκ του 
ματαιωθέντος έργου τής Τύρφης Φιλίππων. Δέον έπίσης νά 
ληχθή ότι τά έργα ταύτα, τό γε νύν έχον, λόγω τών σημειου- 
μένοΛ> έξελίξεων τών φορτίων τού συστήματος ήλεκτροπαρα- 
γωγής δεν άφήνουν έτερα χρονικά περιθώρια διά τήν έγκαιρον 
έκτέλεσίν τιον.

δ) Έκ τών έργων τούτων :
ί) Τό τού Πουρναριού προστίθεται είς τήν ύποκατάστασιν 

τού έργου τής Τύρφης τών Φιλίππων άφ’ ενός λόγω τού έ- 
πείγοντος τούτου διά τήν έγκαιρον ένταξίν του είς τό σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής, άφ’ ετέρου διά τον κατά τον δυνατόν συμ- 
φερώτερον διακανονισμόν τής λύσεως τής συμβάσεως μετάτού 
Σοβιετικού τούτου ’Οργανισμού. __ __________

Ü) Τά ενεργειακά-έργα Καρδιάς (μονάδων III καί 1Υ) 
άποβλέποντα είς τήν κάλυψιν τών άναγκών τού συστήματος 
ΔΕΗ δι’έντατικής άξιοποιήσεως τών έγχωρίων ένεργειακών 
πόρων τής χώρας, απαιτούν τήν έγκαιρον προμήθειαν τού έ- 
ζοπλισμού τού λιγνιτωρυχείου. Έξ άλλου διά τήν πραγμα
τοποίησή τών Σταθμών Καρδιά III καί IV είναι άπολύτως 
απαραίτητος, ό κατάλληλος άλληλένδετος προγραμματισμός 
άφ’ ενός μέν τής κατασκευής τών σταθμών άφ’ ετέρου δέ τής 
προμήθειας τού προαναφερθέντος εξοπλισμού τού λιγνιτω
ρυχείου.

iii) AI παράλληλοι ένέργειαι πρός ρύθμισιν τών ώς άνω 
θεμάτων (Σταθμοί-Έξοπλισμός λιγνιτωρυχείου) έξασφα-· 
λίζουν τον ώς άνω άλληλένδετον πρόγραμμα τισμόν διά τήν 
έναρξιν τής έκμεταλλεύσεως τού Νοτίου Πεδίου πρός 
ήλεκτροπαραγωγήν, ή όποια έπεκτεινομένη Οά δυνηθή νά 
τροφοδοτήση καί μελ/,οντ.κάς μονάδας ήλεκτροπαραγωγής 
πρός νάντιμετώπισιν τών ηλεκτρικών φορτίων πού άναμε- 
νονται μετά τό 1980.

ε) Ή έγκαιρος άνάπτυξις τής έκμεταλλεύσεως τού λιγνι- 
τικού κοιτάσματος τού Νοτίου Πεδίου, ήτις έβράδυνε 
γενομένη ιός έλέχθη, άντικείμενον άβασανίστων καί άμε- 
Οόδωνχειρισμών, αποτελεί προϋπύθεσιν διά τήν λειτουργίαν 
τού ώ; άνωτέοω Θερμοηλεκτρικού Σταθμού ΚΑΡΔ1.Λ III 
KAI IV.

στ) Είναι -φανερόν έκ τών άνωτέρω ότι, ίνα καταστή 
έφικτή ή τάχιστη δυνατή σϋναψις τών σχετικών συμβάσεουν 
προμήθειας τού έξοπλισμού έκσκαφής καί άποθέσεως, έδει νά 
παρακαμφθή ή διαδικασία διενεργείας διεθνούς διαγωνισμού 
καί νά προχωρήση ή ΔΕΗ είς έπι/.ογήν τών δοκιμωτέρουν 
Οίκων προσφερόντων τάς βελτίστας τιμάς.

ζ) Έξ άλλου, δεδομένου τού μικρού άριθμοΰ τοιούτων 
δοκίμων Οίκων διά. τήν προμήθειαν έςοπλισμού άκσκαφής 
καί άποθέσεως. ή έπανάληψις διεθνούς διαγωνισμού ήτο 
ένδεχόμενον νά μή άποβή έπωφελής διά τήν ΔΕΗ ούτε 
έξ άπόψεως δοκιμότητος πλειόνων ένδιαφερομένουν ούτε 
καί έξ άπόψε«·>ς τιμών.

η) Πέραν τούτων έκρίθη οτι διά τά γενικοί τέρα συμφέ
ροντα τής Χώρας. ταυτιζόμενα πρός τά, έν εύρεια θεωρήσει. 
συμφέροντα τής Δημοσίας Έπιχειρήσεους ’Ηλεκτρισμού, 
θά ήτο λίαν έπωφελής ή άνάθεοις τής προμήθειας τού έςο-
πλισμού Νοτίου Πεδίου, τόσον 
όσον καί εις τοιαύτας μεθ’ ών ή ' 
νιας ανταλλαγών (clearing).

είς Σούρας Κοινής ’Αγοράς 
Ελλάς συνδέεται διά συμφ< <-



ϋ) Ούτως έδόθησαν διά τής χναφερθείσης ήδη Κοινής 
Υπουργικής Άποφάσεους χί τ/ζ~.ν.ν.'. έντολαι και οόηγπκ 
είς τήν ΔΕΗ όπως διχπραγμχτευθή κχί διατύπωση σχέδια 
συμβάσεων βάσει των εν τω μεταξύ ύποβληθεισών βελτιω- 
ιένων προσφορών των. άφ ενός μεν μετά τής κοινοπραςιας 
KRUPP.SIEMEXS διά τήν προμήθειαν- τριών εκσκαφέων 
...-.■! 4/·,’ Υτέτου υετά τής κοινοπραςιας MASCHINEN

Ελλήνων Βιομηχάνων _ .
λύνω κοινοπραξιών και εγνωρισεν εν συνέχεια ■ ■ 41
ΔΕΗ.

Ι\". Έπι των σχεδίων Συμβάσεων-Πλαισίων.
47. “Ηδη αί διαπραγματεύσεις μετά τών Οίκων KRUPP/ 

SIEMENS καί MASCHINEN EXPORT/BROW Ν ΒΟ- 
VERI COMPANY, διά τήν προμήθειαν καί έγκατάστασιυ 
των 5 εκσκαφέων καί 4 αποθετών τοϋ Λιγνιτωρυχείου τοΰ 
Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδος. κατέληξαν εις εύνοϊκά αποτε
λέσματα καί κατηρτίσθησαν τά σχετικά σχέδια, συμβάσεων 
πλαισίων τά οποία ένέκρινε το Α.Σ. τής ΔΕΗ διά τής 
ύπ’ άριθ. 111/S.4.76 άποφάσεούς του καί ή Κυβερνητική 
Επιτροπή, διά τής α.ποφάσεώς σης.

4S. Διά ττς συιιβάσεως-πλχίσιον μετά τών οικων
.4fÄSCΗΙΝΕΝ EXPORT/BROWΝ BOVEPl COMPANY,
ανατίθεται εις αυτούς ή μελέτη κατασκευή, μεταφορά καί 
παράδοσις 2 εκσκαφέων καί 4 άποθετων, ώς και σχετικών 
αναλωσίμων υλικών ν.αί άνταλλακτικών. Έν τή συμβάσει 
καθορίζονται οί βασικοί οροί τής εργολαβίας. Ούτω :

α) Το τίμημα το όποιον ανέρχεται συνολικώς εις :
Δολλ. ΕΙΠΑ μετα.τοέ’ύιιχα 3.333.811
Δολλ. ΗΠΑ κλτριγκ ' 1S.S91.594
Ελβετικά Φράγκα " 19.891.594
Δραχμάς 554.453.950

άναλυόμενον λεπτομερώς εις το άρθρον 2 τής συμβασεως.
Έκ τοϋ συναλλαγματικού μέρους τοϋ τιμήματος, πο

σοστού έκ 85%, τών είς Δολλ. ΗΠΑ ήτοι τό σύνολον τών 
ώς άνω άναφερομένων $ κλήριγκ καί S5 % τών είς Ελβε
τικά Φράγκα ποσών θά καναβληθή εντός ΙΟετίας άπό τής 
άποπερατώσεως τών δοκιμών τοϋ έκάστοτε παραδιδομένου 
έξοπλισμοϋ είς 20 εξαμηνιαίας εντόκους δόσεις μέ έπιτόκιον
6·5%·Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής τών τιμών (άρθρον 
4) βάσει τής μεταβολής τής αξίας τών βασικών προύτων 
υλών (ραβδοχάλυβος, ελασμάτων, σιδήρου, χαλκού κλπ.) 
καί τών έκάστοτε καθοριζομένων αμοιβών εργασίας. Τό 
σύνολον τής αναπροσαρμογής τοϋ είς συνάλλαγμα τιμήματος 
δεν δύναται νά ύπερβή ποσοστόν έπι τοϋ συμβατικού τιμή
ματος έκ 5% διά τούς τρεις πρώτους άποθέτας, 14 % διά 
τόν τέταρτον αποθέτην καί τον πρώτον έκσκαφέα καί 1S% 
διά τόν δεύτερον έκσκαφέα.

β) Οί χρόνοι παραδόσεως (άρθρον 6), καθοριζόμενοι 
είς τρόπον ώστε ό έξοπλισμός παραδιδόμενος σταδιακώς 
νά εύρίσκεται ολόκληρος έν λειτουργία εντός 43 μηνών άπό 
σής υπογραφής σής συμβάσεως-πλαισίου.

γ) At βασικαί καί τεχνικαί προδιαγραφαί (άρθρον 5). 
δ) Αί^εγγυήσεις καλής έκτελέσεως (άρθρον 8). 
ε) Αί σχέσεις τοϋ εργολάβου μετά σής ΔΕΗ καί πρός 

τούς άλλους εργολάβους αυτής (άρθρον 9).
στ) Ή ΰπαχρέωσις τοΰ εργολάβου όπως άναθέση σήν 

κατασκευήν τμημάτων τοϋ εξοπλισμού έκ'περίπου πο
σοστού 36 % έπι τοϋ συμβατικού τιμήματος είς έλληνικούς 
οίκους άποδεκτούς υπό σής ΔΕΗ (άρθρον 10). -

47. Είς τό άρθρον 7 σής Συμβάσεως-πλαίσιον : α) προ -
ο- , r1'- ται ή υπογραφή σης λεπτομερούς συμβάσεως βάσει των
όρων σής Συμβάσεως-Πλαίσιον καί τών συνήθους χρησιμο- 
ποιουμένων ύπό σής ΔΕΗ Γενικών Όρων τροποποιού
μενων κατά τά άρθρα 6, 7, II και 21 (έπισυναπτομένων

είς τήν Σύμβασιν-Η /.αίσιον) καί προσαρμοζομένων εΐε τό 
ειδικόν . αντικείμενο·/, σής εργολαβίας, β.) καθορίζονται αί 
ποινικαί.. ρήτρα'. καί γ ) συμφ.ωνείται ή έπί/.υσις τών τυχόν 
άναφυομένουν διαφορών διά διαιτησίας μέ έπιδιαιτησήν 
τόν Πρόεδρον τοϋ Άρείου Πάγου.

48. Διά σής Συαβάσεους- Π> αίσιον υ,ετά τών οικων
FRIED KRUPP GMBH KRUPP INDUSTRIE UND 
STA H L-.BAU (KRUPP )/SI EMENS ANTI ENGESEL- 
LSHA1T (SIEMENS )άνατίθεται είς αυτούς ή μελέτη, 
κατασκευή, μεταφορά καί παράδοσις τριών έκσκαφέων 
ώς καί σχετικών αναλωσίμων ύλικών καί ανταλλακτικών.

Έν τή συαβάσει καθοοίζονται, ώς καί διά σήν άνάθεσιν 
είς τούς' οίκους MASCHINEN EXPORT/BROWN ΒΟ- 
λ ERI COMPANY, οί βασικοί όροι σής εργολαβίας. Ούτω :

α) Τό τίμημα τό όποιον ανέρχεται συνολικώς είς:
Γερμανικά Μάρμα 77.660.399
Δραχάς 453.475.871

άναλυόμενον λεπτομερώς είς τό άρθρον 2.
Έκ τοϋ είς συνάλλαγμα τιμήματος ποσοστόν 85 % θά 

καλύπτεται διά δανείου χορηγηθησομένου είς σήν ΔΕΗ ύπό 
σής Κοινοπραξίας KRUPP/SIEMENS καί ύπό Γερμανικών 
I ραπεζών έξοφλητέον είς 20 εξαμηνιαίας έντοκους δόσεις 
μέ έπιτόκιον 7,5 %.

- Προβλέπεται άναπροσαρμογή- τών—τιμών (άρθρον 4 )" 
βάσει σής μεταβολής τών βασικών προύτων υλών (χυρο- 
χάλυψ, ελασμάτων, χαλκού κλπ.). καί τών έκάστοτε 
καθοριζόμενων άμοιβών έργασίας. Τό σύνολον σής ανα
προσαρμογής τοϋ είς συνάλλαγμα τιμήματος δεν δύναται 
να ύπερβή ποσοστόν 5 % πλέον 0,6 % μηνιαίους διά * ξήν 
περίοδον άπό 1ης ’Απριλίου 19/6 μέχρι τής υπογραφής 
σής συμβάσεως-πλαίσιον.

β) Οί χρόνοι παραδόσεως (άρθρον 6) καθοριζόμενοι 
είς τρόπον ώστε ό εξοπλισμός παραδιδόμενος σταδιακούς 
νά εύρίσκεται ολόκληρος έν λειτουργία έντός 36 μηνών άπό 
σής ύπογραφής σής συμβάσεως-πλαίσιον, ήτοι έντός τοϋ 
θέρους τοϋ 1979.

γ) Αί βασικαί τεχνικαί προδιαγραφαί (άρθρον 5).
δ) Αί έγγυήσεις καλής έκτελέσεως (άρθρον 8).
ε) Αί σχέσεις τοϋ εργολάβου μετά τής ΔΕΗ καί πρός 

έτέρους εργολάβους αύσής (άρθρον 9) καί
στ) Ή ύποχρέωσις τοϋ εργολάβου όπως άναθέση σήν 

κατασκευήν τμημάτων τοϋ έξοπλισμοϋ είς έλληνικούς 
οίκους άποδεκτούς ύπό σής ΔΕΗ (άρθρον 10), είς ποσοστόν 
περίπου 40 % τοϋ συμβασικοϋ τιμήματος. Είς τό άρθρον 
7 σής συμβάσεως-πλαίσιον προβλέπεται ό,τι καί είς τό 
αύτό άρθρον τής συμβάσεως-πλαίσιον μετά τών οίκων
MASCHINE EXPORT/BROWN BOVERI COMPANY
έν σχέσει μέ τόν χρόνον ύπογραφής τής τελικής συμβάσεως, 
τάς ποινικάς ρήτρας καί σήν διαιτησίαν.

49. Τά ούτω διασυπωθέντα σχέδια συμβάσεων-πλαισίων, 
έμφανίζουν, έν συνοπτική .απαριθμήσει τά άκόλουθα βα
σικά πλεονεκσήματχ, συνηγοροϋντα ύπέρ τής έγκρίσεώς των.

α) -Πρόκειται κατ’ άρχήν περί έξοπλισμοϋ τεχνικώς 
άποδεκτοϋ, κατά σήν κρίσιν σής επιτροπής έκ τεχνικών τής 
ΔΕΗ καί τής τέως ΑΙΠΤΟΛ, οί όποιοι ήλεγξαν τάς τεχνι- 
κάς προδιαγραφές, ή δοκιμόσης τοϋ όποιου, ιδία ώς πρός 
τήν ίκονότητα εκσκαφής σκληρών πετρωμάτων, θά έλεγχθή, 
συμφώνους προς τόν ειδικόν όρον περί δοκιμών, καί ύπό 
συνθήκας έκμεταλλεύσεως, πρό σής οριστικής παραλαβής τον.

β) Έπετεύχθησαν όροι καί χρόνοι παραδόσεως τοϋ 
εξοπλισμού έπιτρέποντες σήν έγκαιρο ν ένταξιν τούτου έντός 
τοΰ προγράμματος έκμεταλλεύσεως τής. ΔΕΗ καί έν 
άρμονία μέ τήν έναρξιν λειτουργίας τών λιγνιτικών σταθμών 
Καρδιά III καί IV.

γ) Έπετεύχθησαν τιμαί προμήθειας αί όποΐαι, έλεγχό- 
μεναι, μέ βάσιν τάς ύπό τών ίδίουν προμηθειών προσφερθείσκς 
τιμάς κατά τά έτη 1972-1974, δι’ άναγωγής των είς τιμάς 
χρόνου προσφοράς, κρίνονται συμφέρουσαι. Έξ άλλου είς
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δοκίμων οίτινες Ox έπεδείκνυον ενδιαφέρον,^ προεβλέ-ετο 
μικρές και ό, κατά συνέπειαν. ανταγωνισμοί άνευ ουσιχσιι- 
κων άττοτελεσμχτων.

δ) .Συνε^ανήθτ; άνώτερον οριον χ ο'ήσεως προκυττκΛτ: 
έχ των προδιαγεγραμμένων τυχών άναττροσαρμογ^ς τιμ

, 1 »* % r Λ' ' Ο ΙΟ Ο —λ». — Ζ —

ιδιαζόντως σ/;μΛντιν.^ν, —
προμηθειών θά πχρχδοθή μετά πάροδον 42 καί 48 μηνών 
άττό τής υπογραφής τών συμβάσεων-πλ.αισίιυν, οπότε, 
εΰλόγωί πειθανολογειται οτι η ες αναπροσαρμογής α ■ τη σι:
θά είναι ύπερτέρα. (

ε) Έπετεύχθησχν ευνοϊκοί όροι χρηματοδοτησεως καλυ- 
πτοντες τό 85% τοϋ συμβατικού τιμήματος καί τών δαπα
νών συναρμολ.ογήσεως επί έπιτοκίω f 6.5 % - 7,:> % και 
χρόνον έςοφλήσεως 10 έτη, υπολογιζόμενος άπό τής θέσεως 
είς λειτουργίαν έν χενω έκαστου μ^γαντάμα .ος.

στ) Οί αντισυμβαλλόμενοι οίκοι άπεδέχθησαν διά τών 
συμβάσεων-πλαισίων τούς συνήθεις Γενικούς “Ορους των

της ε.—ι/ειρησεως, ττρυο«..;. ut
Δίκαιον τό Ελληνικόν καί Διαιτησίαν ΰπό την προεδρίαν 
τοϋ Προέδρου ή άντιπροέδρου τοϋ Άρειου Πάγου.

ζ) Τέλος έξησφαλίσθη συμμετοχή Ελλήνων κατασκευα
στών κλιμακουμένη άπό 36 % — 40 % τοϋ συνολικού υψους

-τοϋ συμβατικού-Τιμήματος.

V. Έπί τοϋ ΰπό κρίσιν Νομοσχεδίου έπί τοϋ άρθρου 1.
50. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ υπό κρίσιν νομοσχεδίου, παρέ

χεται εις την ΔΕΗ ή δυνατότης όπως, δΓ οΰς έςετέθη έν παρ. 
44 /στ' καί ©' λόγους, προέλθη, δΓ άπ’ εύθείας συμφωνίας 
μετά τών κοεί^πραξιών KRUPP-/SIEMENS και MASCHI
NEN EXPORT/BBC, εις την σύναψιν τών ήδη εγκεκριμένων 
ΰπό τής ΔΕΗ έν σχεδίω, συμβάσεων-πλ.αισίων προμήθειας 
εξοπλισμού εκσκαφής καί άποθέσεως διά τήν έναρξιν έκμε- 
ταλλεύσεως τοϋ μέλλοντος νά άναπτυχθή νέου λιγνιτωρυχείου 
εις Πτολεμαίδα.

51. Προεκρίθη ή άνάθεσις τών κατ’ ιδίαν εγκρίσεων εις 
τό Υπουργικόν Συμβούλιον (παράγρφος 2), διά λόγους 
οικονομίας χρόνου καί ένεργείας καί συγχρόνως, διότι τό 
Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται άμεσώτερον, λεπτομεοεια- 
κώτερον καί ταχύτερον νά ένημεροϋται έκάστοτε καί νά 
άποφασίζη καί προσέτω ώς έκ τής φύσεώς του ώς οργάνου 
τής εκτελεστικής έξουσίας, νά έποπτεύη, έπί τήν, βάσει τών 
τασσομένων υπό τοϋ παρόντος νομοσχεδίου Άρχουν καί θέ
σεων, εφαρμογήν του, ώς το Δημόσιον συμφέρον επιτάσσει.

52. Άλλοις λόγοις, τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται 
λ.υσιτελέστερον νά προβή τόσον εις τήν κατ’ ίδιαν λεπτομερή 
μελέτην τών σχεδίων συμβάσεων-πλαισίων καί τών κατά 
προβλεψιν τούτων, συνταγησομένων οριστικών τοιούτων όσον 
καί τήν διατύπωσιν τών αναγκαίων παρατηρήσεων, υποδεί
ξεων ή τροποποιήσεων.

53. Τέλος, διά τήν υπογραφήν τών, είδικώς προβλ.επομέ- 
νων υπο τών συμβάσεων-πλαισίων, τελικών συμβάσεων, 
τών οποίων ές άλλου οί όροι έχουν τύχει ένδε/.εχοϋς έπεργα- 
σίας καί προσυμοωνίας τών μερών, δέν έκρίθη άναγκαία ή 
έκδοσις καί άλλης εγκριτικής πράξεως τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, ένώ αί παρεπόμενα·, συναφείς συμβάσεις πι- 
στοδοτήσεων, εγγυήσεων, ώς καί αί τυχόν συμπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις τών συμβάσεων τούτων, Οά έγκρίνωνται διά 
πράξεως τοϋ υπουργικού Συμβουλίου προ τής υπογραφής 
των ΰπό τής. ΔΕΗ. ήτις θά διατυπώνη ταύτας έν σ/εδίω 
καί θά τάς ύποβά/λη διά τοϋ αρμοδίου υπουργού εις τό

1 πουργικον Συμβουλ.ιον διά τήν έκδοσιν τήί οίκείχί ένκειτι- 
κής πράξεως.

Έπί τοϋ Άρθρον 2.
54. Διά τοϋ άρθρου 2, άσκουμένου τοϋ θεμιτού δικαιώ

ματος—καί έν ταύτώ ύποχρεώσεως-τής πολιτείας, όπως έπο-

πτευη τον χώρον τών ιδιωτικών συναλλαγών καί γενικώτερο 
παρεεσάγη έαυτήν εις τόν χώρον τούτον, οσάκις τήν τοιαύτη 
ρυθμιστικήν παρεισαγωγήν έπιβάλλη ή άδηρίτως προβάλ. 
λ,ουσα ανάγκη προστασίας τοϋ γενικωτέρου συμφέροντος 
έντος τών Συνταγματικών πλαισίων, διά τήν σύστασιν 
τροποποίησιν ή κατάλ.υσιν τής, δικαιοπρακτική βούληση 
συσταθείσης μεταξύ τρίτων ένοχικής σχέσεως, ματαιοϋτα 
τό έργον Φιλίππων καί λ.ύεται ή σχετική σύμβασις, κατά τή\ 
έν συνεχεία πρόβλεψιν τοϋ άκολουθοϋντος άρθρου 3, παρά
γραφος 1.

55. Περαιτέρω διά τής παραγράφου 2 τοϋ αυτού άρθρου, 
παρέχεται ή δυνατότης εις τήν ΔΕΗ όπως, διαπραγματευο- 
μένη μετά τού αντισυμβαλλομένου Σοβιετικού ’Οργανισμού 
έπί τών, συνεπεία τής λΰσεως τή; μετ’ αύτοϋ σ.μβάιευς, 
διαφορών, προέλθη εις τήν σύναψιν συμβάσεως συμβιβασμού.

56. Βασει τών μέχρι τοϋδε γενομένων προκαταρκτικών 
συζητήσεων μετά τοϋ έν λ.όγω Σοβιετικού ’Οργανισμού καί 
τών παρ’ αύτοϋ διατυπωθεισών προτάσεων περί άναθέσεως 
αύτώ υπό τής ΔΕΗ νέων έργων εις μερικήν άντιστάθμισιν 
τών προς άποζημίωσιν άξιώσεών του, έργων, διά τήν άνά- 
ληψιν τών οποίων οΰτος κρίνεται κατ’ αρχήν δόκιμος, παρέ
χεται εις τήν ΔΕΗ, διά τής παραγράφου 2 ή δυνατότης όπως, 
είς τούς όρου; τής συμβάσεως συμβιβασμού περιληφθή ή, 
δι’ άπ’ εύθείας συμφωνίας, άνάθεσις εις αυτόν ένεργοϋντα 
μόνον ή έν κοινοπραξία (κονσόρτσιουμ) μετ’ άλλων δοκίμων 
οίκων έπιλ,εγομένων- ΰπ’ αυτού τών κάτωθι έργων :

α) τής κατασκευής, δύο_ μονάδων- τοϋ Θερμοηλ.εκτρικοϋ 
Σταθμού Καρδιάς καί,

β) τής προμήθειας καί έγκαταστάσεως 3 ' Υδροστοβιλικών 
μονάδων είς τό 'Υδροηλεκτρικόν έργον Πουρναριού.

57. Ή ειδική πρόβλ.εψις τής παραγράφου 3, κχθ’ ήν 
παρέχεται εί: τήν ΔΕΗ ή δυνατότατης όπως προβή είς τήν 
άπ’ εύθείας άνάθεσιν είς τόν ’Οργανισμόν ΕΜΕ διά τήν 
έκτέλεσιν τού Έργου τούΎδροηλ-κερικού Σταθμού ΠΟΥΡ- 
ΝΑΡΙΟΥ, καί προ ή καί ανεξαρτήτως τής συνάψεως μετ’ 
αύτοϋ τής, κατά τήν παράγραφον 1, συμβάσεως συμβιβα
σμού, καθίσταται άναγκαία, ένεκα τής προτεραιότητος τοϋ 
’Έργου τούτου είς σύστημα ηλεκτροπαραγωγής τού έργου 
Πολιτικού Μηχανικού.

58. Κατά τήν παράγραφον 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου 2, τόσον 
ή σύμβασις συμβιβασμού τής παρ. 1 όσον καί αί συμβάσεις 
άπ’ εύθείας άναθέσεως έργων της παρ. 2 ή καί ή ένδεχο- 
μένη, προ τοϋ συμβιβασμού, άπ’ εύθείας άνάθεσις τοϋ έργου 
τής παρ. 3, θά διατυπωθούν έν σχεδίω, είτε ώς τέλι καί 
συμβάσεις είτε ώς συμβάσεις-πλ.αίσια, τής τελευταίας 
ταύτης διακρίσεως καταλ.ειποαένης· υπό τήν κοίσιν τής 
ΔΕΗ, θά ύπογραφοϋν δέ ύπό τών μερών μετά τήν έγκρισίν 
των διά πράξεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.

Έπί τοϋ Άρθρου 3.
59. Διά τής παρ. 1 καί έπί τή βάσει τών χύτών αίτιολ,ο- 

γικών σκέψεων τοϋ άρθρου 2, παρ. 1 τού παρόντος, λύεται 
άνευ έτέρου καί άφ’ ής ΐσ/υσεν ή ιχεταξύ ENERGOMA- 
CHEXPORT καί ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ σύμβασις 
άπό 25.4.73, ή συναφθεισχ είς έκπλ.ήρωσιν τής μετά τής 
ΔΕΗ καταργηθείσης συμβάσεως μετά τοϋ ώς άνω ’Οργανι
σμού, συντελ.εΐται δέ (παρ. 2) νόμω ύπό τής ΔΕΗ στερη
τική άναδοχή υποχρεώσεων τοϋ ’Οργανισμού προς τήν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, αί όποΐαι άνακύπτουν έκ τήε, 
κατα τα προηγούμενα, /.υσεως της προειρημένης απο 
25.4.73 μεταξύ τούτων συμβάσεως.

60. Αί έκ τής τοιαύτη: άναδοχή; ΰποχεεώσεις τή;
ΔΕΗ, έναντι τής ΕΛΛΗΝΙΚ1ΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ είς άποζημί- 
ωσιν περιορίζονται κατ’ είδος είς τήν άποκατάστασιν τών. 
έκ τής τυχόν ΰπό τής ώς άνω Εταιρείας έκτελ.έσειυς υπο
χρεώσεων έκ τής κατά τά άνωτέρω συμβάσεως. θετικών 
μόνον ζημιών ταύτης. Άντιστοίχως. ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΰποχρεοϋται νά άποδώση είς τήν ΔΕΗ άτόκως 
μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος νόμου, πάν ποσόν 
οπερ αΰτη είσέπραξε παρά τοϋ Σοβιετικού Οίκου έκ τής
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μετ’ αύτοϋ συμβάσεως, μετά τήν άφαίρεσιν των τυχόν 
όφειλομένων ύττύ της ΔΕΗ εις αυτόν αποζημιώσεων κα.α
τα ανωτέρω.

ρήγη εις τήν δευτέραν δάνειον διά τήν κάλυψιν τών, τ.-ρτς

λοιπον αύτοϋ, μετά πασών των συναφών αυτή πραςεων, 
διά τήν κάλυψιν των ποσών τά όποια θα καταβαλη η ΔΕΗ 
προς τον έν λόγω ’Οργανισμόν, έκ της εις αυτόν άναθέσεως 
νέων, έργων, συμφώνως·πρός το άρθρων 2 τοϋ παρόντος.

63. 'Η, έκ τών ανωτέρω, άναγκαίως παρεπομένη τροπο-
ποίησις τών μή ουσιωδών όρων της δανειακής συμβάσεως, 
μή συνεπαγόμενη μεταβολήν ούτε τοϋ κατ’ άξίαν αντικει
μένου τής συμβάσεως ταύτης ούτε; τοϋ προσώπου τών 
άρχικώς συμβληθέντων μερών, τουτέστιν μεταβολάς ΐκανάς 
νά διερεθίσουν τήν-ήδη κορεσθεϊσαν κατά τήν άρχική 
χαρτοσήμανσιν τής δανειακής συμβάσεως - άξίωσιν τής" 
Πολιτείας δι’ έπιβολήν και αυθις τελών χαρτοσήμου, άπαλ- 
λάσσεται τής τοιαύτης επιβολής, κατ’ εφαρμογήν τής αρχής 
«ούχί δίς έπί ταΰτω». . -

64. 'Η κατά τήν παράγραφον 3 τοϋ παρόντος άρθρου, 
ανάγκη διατηρήσεως έν ίσχύι τής οικείας άποφάσεως τοϋ 
ύπουργοΰ τών Οικονομικών διά τήν παροχήν τής έγγυησεως 
τοϋ 'Ελληνικοί Δημοσίου προς τήν δανείστριαν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος και υπέρ τής δανειοληπτρίας ΔΕΗ, είναι έκ 
τών ανωτέρω προφανής.

Έπί τοϋ άρθρου 5.
65. Έπί τώ τέλει τής τάχιστης δυνατής θέσεως έν ίσχύϊ 

καί ένάρξεως έκτελέσεως τών, κατά τούς όρους τοϋ παρόντος, 
συμβάσεων καί δεδομένου ότι οί όροι τούτων θά έγκριθοϋν 
υπό τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου δυνάμει πράξεων αύτοϋ, 
έκρίθη ότι είναι έπιτρεπτή ή παράκαμψις άλλων εγκριτικών 
πράξεων καί αδειών, συνήθων έπί συμβάσεων μή υποκειμέ
νων εις προηγουμένην εγκρισιν τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβου
λίου, ώς έν προκειμένω.

Έν Άθήναις τή 29 ’Ιουνίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Συντονισμοί καί Προγραμματισμοί Βιομηχανίας
Π. Π ΑΠΑΛΗ ΓΟΤΡΑΣ . Κ.ΚΟΝΟΦΛΓΟΣ

α) Μετά Τών οίκων FRIED KRUPP G.M.B.H.. 
KRUPP INDUSTRIE. UND STAHLBAU-καί SIE
MENS AKTIENGESELLSCHAFT, ενεργούντων έν κοινο
πραξία (κονσόρτσιουμ), διά τήν μελέτην, κατασκευήν καί τα- 
ράδοσιν τριών (31 εκσκαφέων εις το Λιγνιτωρυχεΐον Νοτίου 
Π εδίου Π τολεκαΐδοc.

β) Μετά τών Οίκων. MASCHINEN EXPORT καί 
BROWN BOVERI. ένεργούντων έν κοινοπραξία (κονσόρ
τσιουμ). διά τήν μελέτην, κατασκευήν καί παράδοσιν δύο (2) 
εκσκαφέων καί τε-σάρων (4) άπο·3ετών εις το Λυγνιτωρυχεΐον 
Νοτίου Πεδίου Πτολεμαίδος.

2. Οί όροι τών ανωτέρω συρ.δοτεω; - πλαισίων έγκρίνονται 
ύπό τοΰ 'Υπουργικοί Συμβουλίου προ τής υπογραφής αυτών. 
Ή τοιαύτη έγκρισις καλύπτει καί τήν σύναψιν τών προβλεπο- 
μενων ύπό τών έν κόγω συμβάσεων - πλαισίων τελικών συμβά
σεων, μή άπαιτουμένης ετέρας έγκρίσεως υπό τοΰ Υπουργι
κοί Συμβουλίου. Κατά τον αυτόν ώς άνω τρόπον έγκρίνονται 
οί οροί πάσης συμπληρωματικής ή τροποποιητικής συμβάσεως.

'Ap-Spov 2.
1. Ματαιοίται ή έκτέλεσις τοϋ έργου Τύρφης τών Φιλίπ

πων καί θεωρείται λυ-3είσα από τής 29ης Μαΐοϋ'1975 ή από 
18ης ’Απριλίου 1973 σύμβασις αεταπό τοΰ ’Οργανισμοί τής 
ΕΣΣΔ ENERGOMACHEXPÖRT (ΕΜΕ) καί τής ΔΕΗ
διά το έργον τούτο. Διά τήν ρύ-3μισιν τών έκ τής λύσεως τής 
συμβάσεως ταύτης προκυπτουσών διαφορών ή ΔΕΗ δύναται νά 
συνάψη συμίασιν συμβιβασμοί μετά τοί ’Οργανισμοί τούτου.

2. Εις τους όρους τής, κατά τήν παράγραφον 1 τοί-παρόν
τος άρ-3ρου, συμβάσεως συμβιβασμοί, δύναται νά περιλαμβά
νεται ή δι’ άπ’ εύ-3είας συμοωνίας, άνά-3εσις εις τόν ανωτέρω 
’Οργανισμόν ENER G ΟΜ A C Η EXPORT (ΕΜΕ)’ ένεργοίν- 
τα μόνον ή έν κοινοπραξία (κονσόρτσιουμ), μετ’ άλλων δοκί
μων Οίκων, έπιλεγομένων όπ’ αυτοί, τών κάτω-3ι Έργων:

α) Τής κατασκευής δύο Μονάδων τοί θερμοηλεκτρικοί 
Στα·3μοί Καρδιάς, έκάστης ισχύος 300 MW ή μέρους τών 
αντιστοίχων έγκαταστάσεων.

β) Τής προμήθειας καί έγκαταστάσεως τριών Ύδροστρο- 
βιλικών Μονάδων μετά τοΰ σχετικοί ήλεκτρομηχανολογικοί 
έξοπλισμοί εις τόν Υδροηλεκτρικόν Στα-3μόν Πουρναριού ή 
μέρους τών αντιστοίχων έγκαταστ άσεων.

3. Ή ύπό στοιχείον β τής προηγούμενης παραγράφου προ
μήθεια δύναται νά άνατεθή ύπό τής ΔΕΗ δι’ άπ’ εύ-3είας συμ
φωνίας εις τόν ώς άνω ’Οργανισμόν ENERGOMAGHEX- 
PORT (ΕΜΕ) ένεργοίντα μόνον ή έν κοινοπραξία (κονσόρ
τσιουμ) μετ’ άλλων δοκίμων Οίκων, έπιλεγομένων ύπ’ αυτοί 
καί προ ή καί άνεξαρτήτως τής συνάψεως τής κατά τήν πα
ράγραφον 1 τοί παρόντος συμβάσεως συμβιβασμοί.

4. Ο! όροι τοί ανωτέρω συμβιβασμοί καί τών λοιπών ύπό 
τοί παρόντος άρ-3ρου προβλεπομένων συμβάσεων έγκρίνονται 
ύπό τοί 'Υπουργικοί Συμβουλίου πρό τής ύπογραφής τών σχε
τικών συμβάσεων.

Οίκονοαικών - Έμστοοίου
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

. - ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συνάψεως συμβάσεών τινων ύπό τής ΔΕΗ καί ρυ·3μί- 

σεως συναφών -3εμάτων.

Άρ·3ρον' 1.
1. ’Επιτρέπεται εις τήν ΔΕΗ ή δι’ άπ’ εύ-3είας συμφωνίας 

συναψις τών κάτω-St συμβάσεων - πλαισίων, ώς αυται έχουν 
0ιασυπω-3ή έν σχεδίω ύπό τοί Διοικητικοί Συμβουλίου τής 
ΔΕΗ διά τής ύπ’ άρι-3. 111/8.4.1976 άποφάσεώς του, τών 
υπ’ αυτών προβλεπομένων τελικών συμβάσεων ώς καί τών συμ
πληρωματικών τοιούτων:

Άρ-3ρον 3.
1. Λύεται αυτοδικαίως καί άνευ διασυπώσεώς τίνος άφ’ ής 

ίσχυσεν ή μεταξύ τοϋ 'Οργανισμοί ENERGOMACHEX
PÖRT καί τής έν Ά·5ήναις έδρευούσης ’Ανωνύμου Εται
ρείας ύπό τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» συνα- 
φ-ίείσα άπό 25ης ’Απριλίου 1973 σύμβασις ύπ’ άρι-3. 1/89/ 
3205ΙΑ διά τήν κατασκευήν τμημάτων τινών τοί Έργου Τύρ
φης Φιλίππων. Ό άνωτέρω Όργσενισμός απαλλάσσεται πάσης 
ύποχρεώσεως έναντι τής ώς άνω Εταιρείας, άπορρεούσης έκ 
τής είρημένης συμβάσεως ή τής μή έκτελέσεως ή τής λύσεως 
αυτής. Ποσά καταβλη-3έντα ύπό τοΰ άνωτέρω ’Οργανισμοί 
εις τήν Εταιρείαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» δέν άναζη- 
τοΰνται ύπ’ αύτοϋ παρ’ αυτής, 3ά συμπεριληφ-Soiv δε εις τήν 

• ρύ·3μισιν τών, μεταξύ τούτου καί τής ΔΕΗ, διαφορών, κατ’ 
άρ3ρον 2 τοί παρόντος.

. 2. Ή ΔΕΗ ύποχρεοίται νά άποκαταστήση εις τήν Εται
ρείαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ)) μόνον πάσαν άποδειχ·3η-


