
Ε1ΣΙ1ΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για tc
7Γ07ΓΌ17;τικής Συμβάσεως Δανείουι (Έργον *ΑνατΓ'"ύΐ SCOC

"Εβρου) μεταξύ τοϋ Ελληνικού Κράτους καί τήςΔ·
Τραπέ ’ Λνασυγκροτήσεως καιί. Άνχπτύξεως».

77υσς* τή Βον/. η uvr- Ελλήνων

1. Στί ς 27 ’Ιουνίου 197;, ύτ:ονράφτκε στην Ούάσι■ Λ* ;ον
ιμβαση δανε ίου μεταξύ τοϋ Έλληνικοϋ Δημοσίου καί τής
,εθνοϋς Τρ;ιπέζης Άνασνρκρ κτήσεως και Λνχπτύ;εcor.
όποια προβλέπει τή χρημχτοδότηση σε συ*/άλλχγμα μέ

τό ποσό των τριάντα πέντε έκατομμυρ ίων δολ.λ.αρίων 
(S ΗΠΛ 35.000.0lVI) τοϋ "Εργου -’Λνχπτύξεως "Εβρου. 
Ή σύμβαση αυτή κυοώθηκε άπό τή -Βουλή μέ τό X. 770/ 
1978. ' *

2. Την 1η ’Ιουνίου 1981 υπογράφηκε στην Ούάσιγκτων. 
τροποποιητική σύμβαση τής άρχικής συμβάσεως δανείου

3. Ή συνομολόγηση τής τροποποιητικής συμβάσεως δα
νείου έγκρίΟηκε άπό τήν Οικονομική ’Επιτροπή με τήν από
φαση 1534/10.4.81.

4. Μέ τήν τροποποιητική σύμβαση (αντικαθίσταται τό
“Εργο «’Επέκταση εργοστασίου ζχχάρεως Όρεστιάδος» με 
τό “Εργο «’Ανέγερση Σιλό—ξηραντηρίων αραβοσίτου στό 
Νομό “Εβρου». - — ■ " ~~ .

5. Τά κύρια σημεία τής τροποποιητικής συμβάσεως είναι 
τα ακόλουθα :

α) Τό συνολικό ύψος τής έπενδύσεως τοϋ έργου «Σιλό— 
ξηραντηριχ αραβοσίτου» είναι 740 έκατ. δρχ.

β):Τό Δημόσιο θά συμμετέχει με 30 %, ή ΚΤΔΕΠ μέ 
10 % και ή Διεθνής Τράπεζα μέ 60 %.

γ) Θά υπογράφει δευτερεύουσα σύμβασή δανείου μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου καί ΚΤΔΕΠ διά τό πόσο των 
S- 10.700.000, μέ έπιτόκιον 11% καί αποπληρωμή σέ ,12 
χρόνια, συμπεριλαμβανομένης τριετοϋς περιόδου χάριτος.

δ) Τροποποιείται ό αρχικός πίνακας κατανομής αναλή
ψεων δανείου κατά κατηγορία δαπανών. ;' ·

! 6. Συγκεκριμένα γίνονται τροποποιήσεις στά έξης άρθρα
τής άρχικής συμβάσεως : τ 

α) Στό άρθρο 3.01.α. φορέας τοϋ Μέρους Β' τοϋ έργου 
καθορίζεται ή ΚΤΔΕΠ άντί τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζαχάρεως. ■ '

β) Στό άρθρο 3.01.β. προβλέπεται ή χρηματοδότηση τής 
ΚΤΔΕΠ άπό τό Ελληνικό Δημόσιο μέ τό ποσό των διακο- 
σίων πέ;τε εκατομμυρίων δραχμών (205.000.000 δρχ.).

γ) Τό άρθρο 3.02. τροποποιείται ως έξης : «α) ό Δανει
στής θά δανείσει έκ νέου στήν ΚΤΔΕΠ ποσό ισοδύναμο προς 
δέκα επτακόσια έκατομμύρια δολλάρια (S 10.700.000) έκ 
τοϋ προϊόντος τοϋ δανείου ή άλλο τοιοϋτο ποσό τό όποιο θά 
κατανέμεται έκάστοτε άπό τό προϊόν τοϋ δανείου στό Μέρος 
Β' τοϋ έργου, δυνάμει δευτερευούσης συμβάσεως δανείου 
άποδεκτής άπό τήν Τράπεζα, σύμφωνα ’ μέ ' την όποια, 
ή ΚΤΔΕΠ, μεταξύ άλλων, θά : ,

(I) άποπληρώσει τό ισοδύναμο έκ τοϋ προϊόντος τοϋ δα
νείου τό όποιο δανείστηκε σέ αντίτιμο δραχμών (τό ισοδύ
ναμο αύτό πρόκειται νά καθοριστεί κατά τις άντίστοιχες ημε
ρομηνίες άναλήψεως τοϋ προϊόντος έκ τοϋ λογαριασμού τοϋ 
Δανείου) όχι σέ περισσότερες τών 18 ίσων ή κατά προσέγ
γιση ίσων εξαμηνιαίων δόσεων κατόπιν τριετοϋς περιόδου 
χάριτος, · · _ -·’ , ,

(II) καταβάλλει τόκο όχι μικρότερο τοϋ 11 % έτησίως έπί
τοϋ άρχικοϋ ποσού τοϋ δευτερεύοντος δανείου τοϋ έκάστοτε 
άναλ.ηφθέντος καί μή έξοφληθέ-/τος, .,.... >( <.

(III) έκτελέσει τό Μέρος Β' τοϋ Έργου σύμφωνά μέ τις 
διατάξεις τής Συμβάσεως Δανείου καί θά λάβει όλα τά άναγ-

καία ή ωφέλιμα μέτρα προ κειμένου νά διευκολύνει τό _i 
νειζόμενο νά αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του, σύμφω· 
μέ τή Σύμβαση Δανείου καί σέ σχέση μέ αύτή,

(Ι\ ) χαρηγήσει έξ ιδίων πόρων συνολικό ποσό όχι κάτι 
τερο τών , 4.000.000 δραχμών γιά τήν άντιμετώπιση τ' 
κόστους εφαρμογής τοϋ Μέρους Β' τοϋ Έργου

(\ ) λειτουργεί .καί συντηρεί! τις εγκαταστάσεις τοϋ Μ 
ρους Β τοϋ Εργου και 6α κάνει όλες τις άναγκαϊες έτ. 
σ:;ευες και ανακαινίσεις άμέσως όταν άπχιτοϋντχι σύμφω 
μέ σήν κατάλληλη οικονομική, μηχανική εμπορική καί γεω
γ& βιομηχανική τοακτικη.

Ή χειρίζεται τις υποθέσεις σης καί κατευθύνει τ 
δραστηριότητές της, σύμφωνα μέ σήν κατάλληλη διοικητικ 
έμπορική οικονομική καί γεωργό—βιομηχανική πρχκτικ 
μέ σην επίβλεψη άριιόδιας καί έμπειρης διοικήσεως,

(\ II) τηρεί στοιχεία έπχρκή νά απεικονίζουν τις λειτου 
γίες κχί σήν οικονομική της κατάσταση σύμφωνα μέ σήν τ 
ρουμένη λογιστική πρακτική,

(VIII) έλέγχονται οί λογαριασμοί καί οί οίκονομικ 
άπολογισμοί γιά κάθε οικονομικό έτος σύμφωνα μέ τις προσ 
κουσες άρχές έλέγχου, άπό έναν άνεξάρτητο έλεγκτη, άτ. 
δεκτό άπό τό Δανειζόμενο καί τήν Τράπεζα καί θά χορηγ 
στό Δανειζόμενο καί στήν Τράπεζα έντός έξη μηνών άπό 
τέλος κάθε χρόνου επικυρωμένα άντίγραφα τών οίκονομικ* 
άπολογισμών, γιά κάθε έτος τό όποιο έχει ελεγχθεί, κκθ 
καί άντίγραφο σής έκθέσεως τοϋ έλεγκτοϋ,

(IX) ετοιμάζει τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου πού θά άη 
ροΰν τήν εφαρμογή τοϋ Μέρους Β' τοϋ “Εργου, οί όποιες 1 (II) (III) 
υποβάλλονται στό Γραφείο ’Αναπσύξεως "Εβρου γιά 
συμπεριληφθοϋν στήν ετήσια έκθεση προόδου ή όποια άν 
φέρεται στό άρθρο A3 (β) (IV) τοϋ παραρτήματος 5 τ 
συμβάσεως Δανείου καί

(X) παρέχει στό Δανειζόμενο καί στήν Τράπεζα όποι
δήποτε πληροφορία τήν όποια ό Δανειζόμενος καί ή Τρ 
πεζά εύλόγως θά ζητούσαν σέ σχέση μέ σήν εκπλήρωση τ< 
υποχρεώσεων σής ΚΤΔΕΠ, οί οποίες άπορρέουν άπό 
Δευτερεύουσα Σύμβαση Δανείου καί θά επιτρέπει στο 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τοϋ Δανειζομένου καί τ 
Τραπέζης νά εξετάζουν όλα τά συγκροτήματα, τις έγκατ 
στάσεις, θέσεις, έργα, κτίρια, άκίνητα καθώς καί όποιαδήπο 
στοιχεία καί έγγραφα σχετικά μέ άύτές τις ύποχρεώσ: 
της. · ; · ·

(β) Ό Δανειζόμενος θά μεριμνήσει ώστε ή ΚΤΔΕΠ 
έκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις οί όποιες άπορρέουν άπό 
Δευτερεύουσα Σύμβαση Δανείου σύμφωνα μέ τις διατάξ: 
πού περιλαμβάνονται σ’ αύσή καί θά άσκήσει τά δικαιώμα 
του πού άπορρέουν άπό τή Δευτερεύουσα Σύμβαση Δανεί 
κατά τότοιο τρόπο ώστε νά προστατεύει τά συμφέροντα τ 
Δανειζομένου καί σής Τραπέζης. Έκτος άν άλλως συμφ< 
νήσει ή Τράπεζα, ό Δανειζόμενος δέν θά τροποποιεί, άν 
στέλλει, καταργεί ή πχρχιτείτχι σής Δευτερεύουσας Συμβ 
σεως Δανείου ή διχτάξεως αυτής.

(γ) Στό τέλος σής παραγράφου 4.07 τής Συμβάσεως Δ 
νείου προστίθεται ή επομένη νέα παράγραφος :

«(γ) τέλη επιβαλλόμενα άπό σήν ΚΤΔΕΠ γιά τήν χρ 
σιμοποίηση τών εγκαταστάσεων τοϋ Μέρους Β' τοϋ Έργ· 
θά είναι σέ τέτοιο ύψος ώστε νά επιτρέπουν στήν ΚΤΔΕ 
νά καλύψει (I) τό κόστος λειτουργίας και συντηρήσει 
αυτών τών εγκαταστάσεων καί (II) τό κόστος τοϋ κεφ 
λαίου αυτών τών εγκαταστάσεων, γιά μιά περίοδο είκ' 
ετών μέ επιτόκιο όχι μικρότερο τοϋ 11 τοίς εκατό τό χρόν*

(δ) Ό πίνακας τοϋ παραρτήματος τής· Συμβάσε 
Δανείου, ό όποιος άναφερότχν στήν κατηγορία τών χρήμα' 
δοτήσεων έκ τοϋ προϊόντος τοϋ δανείου, στήν κατανομή τ 
ποσών τοϋ Δανείου καί τό ποσοστό χρηματοδοτήσεων ει 
ως έξης :......................· -γ- ·· ·■■’·■·
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ηνορια

Ποσό τοϋ κχ- , 
τχνεμηθέντος 
Δανείου (ποσά 
έκφραζόμενχ 
εις ισότιμα " 

Δολλαρίων)

Ποσοστό τό όποι
ο πρόκειται νά 
χρηματοδοτηθεί 
έκ των δαπανών

ο//ο

«Μέρος Β. ’Αποθήκες καί ξηραντήρια αραβοσίτου. ί 
. (1) _ Κατασκευή (α) , 12 συγκροτημάτων αποθηκών 
συνολικής αποθηκευτικής χωρητικότητος 65.000 τόν. αρα
βοσίτου περίπου καί (β) li μονίμων ξηράντηρίων κάθε 
ένα από τά όποια θά έχει δυναμικότητα 15 τόννων τήν ώρα
τε ρίπου εισαγομένου αραβοσίτου.

) "Εργα Πολίτικου διά 
η Α(1), (2) καί (3)(β),
’ (1) καί Δ τοϋ έργου 13.000.000

) ’Εξοπλισμός, υλικά καί 
ιήθειαι (συμπεριλαμβά
νω ν έκείνων πού άπαι- 
ται άπό τήν ΔΕΗ έάν
/ρηματοδοτηθοϋν στην
ςγορία (1). ν. 19.000.000
) ’Αγαθά καί Ύπηοεσίαι · ·'
τό Μέρος ΣΤ τοϋ Έρ-

32%

/ο ο απανω ν

ι Ύπηρεσιαι Συμβούλων 
ο Μέρος Β τοϋ "Εργου
Μή κατανεμηθέντα

ΓΝΌΛΟ. ν' '

1.000.000

100.000
1.900.000

35.000.000

εςωτερικου και 
90 % εντοπίων · 
δαπανών εις τιμάς 
εργοστασίου

30 %"

100% δαπανών 
εξωτερικού

(2) Προμήθεια 7 πετρελαιοκινήτων φορητών ξηρχντη- 
ρίων, δυναμ'.κότητος 5 τόννων τήν ώρα περίπου είσαγομένου 
άραβοσίτου».

(η) Ό διεθνής διαγωνισμός γιά τά συγκροτήματα των 
άποθηκών καί τώιν μονίμων ξηραντηρίων θά γίνει μ.έ turn
key contracts. -. , ··:; . .. : > -.····£ 1

Σημειώνεται ότι άπό τις διατάξεις τής ώς άνω τροποποιη-. 
τικής συμβάσεως δεν δημιουργεϊται νέα δαπάνη εις βάρος 
τοϋ κρατικού προϋπολογισμού. : ·-· j .. Γ Λ

’Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1981
Οι 'Υπουργοί ,

•Συντονισμού Προεδοίας Κυβερνήσεως . .
ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Οικονομικών .. ... ------Γεωργίας . ,
Υ. MANL'F. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
IHLIL* Τ.'ΐΤ .*.. - Άημ. Έργων'-1 --LA y-

ΑΚ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

έ τήν τροποποιητική σύμβαση, τροποί 
.'.τ ... τ. , Κατανομή τού ~ 

.·:·. -‘· .ν ’ Δανείου (έκ-

ί Ύ° Ρ ι* ■··

φραζόμενη σέ ■
ΐσότ.μό δολ-

• - ' \ ■ ■ IΛαριου) '

ιοιειται ως εςης : 
Ποσοστό μέ τό 
όποιο θά χρήμα-} 
τοδοτηθοϋν οί δα
πάνες

e:r τ
■ ·· Ί - — ' :

. ί·.ί/ I -·7 ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

i "Εργα Πολιτικού Μη- .___ χ ,
κοΰ,'γιά τά Μέρη Α(1), . >■ Λ ·. ... . ; . - '...........- . - ή
καί (3)· (β); Γ (1) καί . - - · : ............
/ϋ "Εργου . ... 11.400.000 32%,..·

’Εξοπλισμός, υλικά καί ’ ' ' * ‘ " ··'*··
ήθειες (συμπεριλαμβα- -. · -
;ων κχί εκείνων ττού ά- 100 % γιά. δαπά-
,ϋνται άπό τή ΔΕΗ έφ’ νες εξωτερικού &
δεν χρηματοδοτούνται 90% γιά δαπά-'
-ήν κατηγορία (1), άλ- νες εσωτερικό vrT
τοκλειομένων τών ά- σέ τιμές έργο-
υμένων γιά τό Μέρος στασίου
ϋ "Εργου 9.400.000

.... ■*

(I) Συγκροτήματα ’Α
τών καί μονίμων ξη-
,ρίων γιά τό Μέρος Β 
Εργου 9.700.000 60%
(II) Φορητά ξηραντή- 
;ιά τό Μέρος Β τοϋ
VJ 500.000 90%
’Αγαθά καί ύπηρεσίε;
ό Μέρος ΣΤ τοϋ "Ερ-

1.000.000 50% :
Άκατανέμητσ. 3.000.000

ΝΟΛΟ 35.000.000

Περιορίζεται σέ 185 χλμ.. άντί των 285 χλμ. πού

Γιά τήν κύρωση τής άπό 1ης ’Ιουνίου 1981 Τροποποιητικής 
Σύμβασης Δανείου μεταξύ τού, Ελληνικού Κράτους καί 
τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύτ 
ξεως, ή όποια έχει κυρωθεί μέ τό ν. 770/1978. - ' ·.

; - ν . "Αρθρο Ι. -;· :· :: ·
Κυροϋται καί έχει τήν ισχύ πού προβλέπει τό άρθρο 28 

παράγρ. Γτοϋ Συντάγματος ή άπό 1 ’Ιουνίου 1981 Τροπο- 
ποιητική Σύμβαση τής Σύμβασης Δανείου μεταξύ τοϋ 
Ελληνικού Κράτους καί τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγ
κροτήσεως καί Άναπτύξεως, τής όποιας τό κείμενο στό 
πρωτότυπο στήν άγγλική καί σέ μετάφραση στην έλληνικη 
γλώσσα έχει ώς εξής :

Loan Number 1457 Gr 
(Amendment)

AGREEMENT AMENDING 
LOAN AGREEMENT

,επόντουσαν άπό τή σύμβαση δάνειου, η κατασκευή 
ν δασικών δρόμων καθώς καί δασικών δρόμων προσπε- 
>ζ. Αύτή ή μείωση είναι συνέπεια των ειδικών μέτρων 
-χ.σίας των άρπακτικών πουλιών στο δασικό σύμπλε- 
Χευκίμης - Σουφλίου - Δαοιάς.

ι Τό Μέρος Β τοϋ παραρτήματος 2 τής συμβάσεως 
υυ το οποίο άναφερόταν στήν επέκταση τοϋ Έργοστα- 
Ζχχάρεως στήν Όρεστιάδα. τροποποιείται ώς έξήε :

AGREEMENT, dated June 1, 19S1, between THE 
HELLENIC STATE (hereinafter called the Borrower) 
and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUC
TION AND DEVELOPMENT (hereinafter called the 
Bank).

WHEREAS (A) By the Loan Agreement (Evros De
velopment Project) dated June 27. 1977, between the 
Borrower and the Bank (hereinafter called the Loan 
Agreement), the Bank made a loan to the Borrower in 
an amount in various currencies equivalent to thiriy- 
five million dollars (S 35.000.000) on the terms and con
ditions set forth in the Loan Agreeemnl;

(B) The Borrower and the Bank have concluded that 
a component of the Project, namely, the expansion of 
the processing capacity of the Orestias sugar factory of 
the Borrower should be replaced by the provision of 
maize drying and storage facilities;

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree 
as follows :


