
σχεϊίου νόμου «rip; χτυρώσεως-τής άζό 3 ’Ιουνίου 1974 
συμβάσεως μεταΐ:ύ“τοΰ ^Ea7t;v:xo3 Δημοσίου καί τής Διε- 
3νοΰς Τρζζέζης Άνασυγχροτήσεως καί ΆνζζτύΞεως, άρθ
ρωσης εις την 'ϊζνειοϊότησιν ζζρά τής Τρζζέζης ταύτης. 
οιά την έσζρμογήν τοΰ Σχεϊίου Άρϊευτιχών Έργων Νέ
στου — Γιαννιτσών».

ΑΙΤΙΟΛΟΓίΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Προς τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων

Προς έχτέλεσιν τοΰ Σχεϊίου Αρϊευτιχών Έργων Νέστου — 
Γιαννιτσών. συνήσύη μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου χζί τής 
Δ:ΐ3νοΰς Τρζζέζης Ανζσυγκροτήσεως καί Αναζτύξειος ή 
ί-\ 3 ‘Ιουνίου 1974 σΰμβασις ζροβλέζουσζ τήν ϊιά ζοσοΰ ϊολ- 
λζρίων Η.Π.Α. 30.000.000 ϊανειοϊότησιν τοΰ έν λόγω Σχε- 
ϊίου.

Ή σΰμβασις ζίτη άζοτελεΐ τήν τετζρτην σχετικήν σύμβζ- 
σιν. μετά τάς ζροηγηύείσας καί ϊιά των Ν.Α. 860/1971, 
1023/1971 χζί 1309/1972 χυρω3είσας ϊιά τήν έχτέλεσιν 
άντιστοίχως των σχεϊίων ζ) έραρμογής ζρογράμματος ίϊρύ- 
■σεως KATE, μ) άνζζτύξεως ύζογείων ύϊάτων 8ι’ άρϊεύσεις 
εις τήν ζεριοχήν Θεσσαλίας καί γ) Β' έχζαιίευτιχοΰ Σχεϊιοΰ.

Διά
ζοντζι

τής ζερί ής ζρόχειτα; τετάρτης συμβάσεως 
έν γενίχζΐς γρζμμαις τά άχολου3ζ: _

αύ Τό ίάνειον των 30.000.000 ϊολ. ΗΠΑ χζλύζτει το 
41 .2!% τής ε!ς 72.700.000 ϊολ. ΗΠΑ (ϊρζχμαί 2.180 έχζ-
τομμύρια) έχτιμωμένης ϊζζάνης κατασκευής των άρϊευτιχών 
ϊιχτύων Γιαννιτσών ζείιάϊος Θεσσαλονίκης έχτάσεως 154.000 
στρεμμάτων ώς έγγιστα χζ; Εύλάλου Δεχάρχου καί Ερα
σμίου Μυρωϊάτου τής ζεϊιάϊος Νέττου έχτάσεως 83.000 
στρεμμάτων ώς έγγ’.στζ.

?) Α;ά τοΰ ζροϊόντος τοΰ ϊζνείου ζροβλέζεται ή χρηματο- 
ϊότησ:ς χζτά 100% τών ϊαζανών ζρομηύειών, ΰλιχών, έρο- 
ϊίων χζ; έξοζλισμοΰ έχ τής άλλοϊαζής χζ; τής άμοιίής τοΰ 
άλλοϊαζοΰ συμβούλου. χζτά 90% τών ϊαζανών ζρομη3ειών, 
ύλ'.χών. έροϊίων χζ; έξοζλισμοΰ ζαραγομένων έν Έλλάϊι χζ; 
χζτά 33% τών ϊαζανών 8;’ έργζ ζολιτιχοΰ μηχανικού.

γ) Ώς χρόνος άζολήψεως τοΰ ϊανείου ορίζεται ή ζερίοϊος 
άζό τής ένεργοζοιήσεως τής συμβάσεως μέχρι τής 31.12. 
1979. Ή ένεργοζοίησις (κ,ύρωσις διά Νόμου τζΰτης, ορισμός 
Συμβούλου χλζ.) ϊέον νά έχη συντελεστή έντός άνζτρεζτιχής 
ζρούεσμίας ληγοΰσης. χζτά μ.έν τήν σύμβασιν τήν 1.10.1974. 
ζαρατα-3είσης ϊέ μέχρ; τής 31.12.1974 χζί ής ζρο3εσμίζς 
έζητήνη ήϊη ζεραιτέρω ζαράτασις. ·

8) Το 8ά'υειον είναι 20ετοΰς ϊιαρχείζς μέ τεντζετή ζερίοϊον 
χάριτος χζ; έζιτόχιον 7.25% ώς χζ: το;οΰτον άϊρανείας 0.75%. 
Ή καταβολή τών τόκων χζ: τοΰ κεραλαίου ,3ά γίνετζ: κα3" 
έξάμηνον. ήτο: τήν Ιην Αύγουστου χζί τήν 1 ην Φεβρουάριου 
έχάστου έτους, τής ζρώτης ϊόσεως χζτζίλητέζς τήν Ιην Φε- 
£ρουζρ;ου 1980.

ε) At Γερ’λζμίζνόμενζ; ε;ς τήν Σύμόζσίν τοΰ ϊζνείου έγγυή- 
σεις τοΰ Έλλην.χοΰ Δημοσίου είνζ; ζ! ζϋτζί μέ τάς χροηγου- 
μένσς 8ζνε;ζκάς συμίάσε;ς ζίτινες έτυχον τής ζτοϊοχής τής 
Ελληνικής Ινυίερνήσεως χζτόζ:ν γνωμοϊοτήσεων τής όλομε- 

λείζς τοΰ Νομ;χοΰ Συμβουλίου τοΰ Κράτους.
στ) Φορεύς έχτε/.έσεως τοΰ έργου είνζ; ζ; 'Τσσηρεσίζ; τοΰ 

'Τζουργείου Δημ. Έργων, ςορεΰς 3έ άς;οτο:ησεως τούτου ή 
'Τχηρεσίζ Έγγειων Βελτιώσεων τοΰ 'Τσσουργείου Γεωργίζς 
χζ: λο:τζ: ζρμόϊιο; Ύστηρεσίζ:.

Α: 3ζζά·/ζι λειτουργίζς χζί συντηρήσεως τών έργων rpo- 
βλέτοντζ; νά άνζληφθοΰν ύτό τών ώςελουμένων χζλλ;εργη- 
τών. ύσ’ ών ·3ά άνζλησ·3ή χζί ύχοχρέωσις χζτζβολής έναντι 
τής άττοσβέσεως τών έργων ή τρός ζντ;χζτάστζσ;ν τών έργων 
ή 3;ά νέζς έχενϊύσεις ζ,ζί ήτις χζτζβολή ϊέον νά ά'^έρχετζ: 
τούλάχιστον εϊς 27% έζ: τών ϊαζζνών λειτουργίζς χζί συν
τηρήσεως (ζρ·3ρον IV ζζρζγρ. 4.03/?).

ζ) Ή ϊιάρχειζ χζτζσχευής τοΰ έργου ζροβλέζετζι νά άνέ/.- 
-3η εις 4.5 έτη, ή έχτέ/.εσ;; τούτου ϊέ 3ά ζρζγμζτοζο;η3ή 
8:ά τής ϊ’.ενεργεΓζς 3;ε3νών ϊ:ζγων:τμών χζτά τά ζροβλεζό- 
μενα ϋζό τών Γεν. Όρων ϊζνε;οϊοτήσεων έχ τής Δ;ε3νοΰς 
Τρζζέζης χυρωίέντων ϊ:ά-τοΰ Ν.Δ. 870/1971 (ΦΕΚ 66 
τ. Α' 31.3.1971).

Τήν χύρωσιν τής το’.ζύτης συμβάσεως ζροβλέζε; το άρ3ρον 1 
τοΰ Σχεϊίου, τοΰ όσσοίου το ζρ3ρον 2 ζροσϊιορίζει τήν έννοιαν 
τών μνημονευόμενων έν τή συμβάσει «Γενικών Όρων» ώς τών 
το'.ούτων τών έγχρ;3έντων όμοΰ μετά τής ζρώτης τών σχε
τικών συμβάσεων ϊιά τοΰ Ν.Δ. 860/1971.

Εις τοΰτο άζοσκοζεί τό ζζρόν τχέσιον νόμου όζερ έχομεν τήν 
τιμήν νά 3έσωμεν ύζ’ οψ:ν Υμών ζρός ψήςισιν.

Έν Ά3ήνζ:ς τή 12 Μζρτίου 1975

Ο; 'Τζουργοί

----- Συντονισμοΰ χζί
Π ρονρζαμζτ;συοΰ Οίχονοχικών

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΕΓΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Γεωργίας Δημοσίων Έρ·νων
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΓ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

: - ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

«Περί κυρώσεως τής άζό 3 Ιουνίου 1974 συμβάσεως μετζςύ 
τοΰ Ελ" ην.χςΰ Δημοσίου χζί τής Δ;ε3νοΰς Τρζζέζης Άνζ- 
συγχροτ ίεως χζί Άνζζτύζεως, άςορώσης εις τήν ϊζνειο- 
ϊότησιν ζζρά τής Τρζζέζη'ς ταύτης. 8·.ά τήν έςζρμογήν 
τοΰ σχε3:ου άρϊευτιχών έργων Νέστου — Γιαννιτσών».

Άρ3ρον 1.

Κυροΰτζι χζί χτζτζι ίσχύν νότχου ή άζο 3 Τσυνίόυ 1974 
ϋζογρζσείσζ μετζζύ τοΰ Έλλην.χοΰ Δημόσιου χζί τής Διε- 
■υνοΰς Τρζζέζης Άνζσυγχροτήσεως χζί Άνζζτύςχως Σύμ- 
βζσις. ζερί συνάψεως ϊζνείου ζρός έςζρμογήν τοΰ Σχεϊίου 
Άρϊευτιχών Έργων Νέστου — Γιζννιτσών, ής τό κείμενον 
μετά τών ζέντε ζζρζρτημάτων ταύτης έν ζρωτοτύζω εις τήν 
’Αγγλικήν χζί έν μετζοράσει εις τήν "Ελληνικήν ϊημοσιεύε- 
τζι ζζρά ζόϊζς τοΰ ζζρόντος Νόμου.

Άρ3ρον 2.

Όζου έν τή συμβάσει άνζςεροντζ: οί «Γενικοί Όροι» ν:-. 
οΰντχι ο! ύζο τοΰ Ν.Δ. 860/1971 «τσέρι κυρώσεως συμβάσεως 
συνζρ3·είσης μετζςύ τής Έ/.λη'/ιν.ής Κυβερνήσεως χζί τής 
ΔιεΔνοΰς Τρζζέζης ’Ανασυγκρότησεως χζί "Αναζτΰξεως. 
άρορώσης εις τήν ϊζνεισϊότησιν ζαρά τής Τρζζέζης ταύτης 
ϊιά τήν έοαρμογήν ζρογράμμζτος ίϊρύσεως Κέντρων Άνω- 
τέρας Τεχνικής Έχζαιϊεύσεως». χυρω-3έντες χζί χτησάμενοι· 
ίσχύν Νόμου γενικοί όροι:, ύρ’ ώς ή Διε3νής Τράζεζζ Άνα- 
συγχρ«τησεως χζί Άνζζτύςεως χορηγεί ϊάνειζ.

Άρ3ρον 3.

Ή ίσχώς τοΰ ζζρόντος ζρχετζ; άζό τής ϊημοσιεύσεώς του 
::ά τής Εοημερίοος τής Κυβερνήσεως.

Έ Ά3ήνζις τή 12 Μζρτίσυ 1975 
Ο; Τζουργοί

Σσ/τονισμού καί
Π ρ :γρ ζμμζτισμοΰ Οικονομικών

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΕΓΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Γεωργίζς
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΓ

Δημοσίων Έργων
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ


