
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άναστολής εΐσπράξεως τοκο
χρεωλυτικών δόσεων δανείων συναφθέντων ύπό τών’Οργχ- 
νισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως μετά τοϋ Ταμείου Πα
ρακαταθηκών καί Δανείων».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

ΊΙ Κυβέρνησις κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων τής παρ. 
6 τοϋ άρθρου 102 τοϋ Συντάγματος καθ’ άς «το Κράτος 
μέριμνα διά την έξασφάλισιν των άναγκαίων πόρων ττρος 
έκπλήρωσιν τής άποστολής των ’Οργανισμών Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως κ.λ.π.» προέβη εις την λήψιν υπέρ αυτών 
διαφόρων μέτρων μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνεται καί 
ή αναστολή καταβολής τών προς τό Ταμεΐον Παρακατα
θηκών καί Δανείων οφειλών έκ συναφθεντων μετά τουτου 
δανείων, ίνα αντιμετωπίσουν τάς άνειλημμενχς υποχρεώσεις 
των μέχρις δτου καταστή δυνατή ή υπέρ αύτών λήψις καί 
έτέρων οίκονοα,ικών μέτρων.

4 * . r. -

Προς ύλοποίησιν τής ώς άνω άναστολής ήτις έξηγγέλθη 
υπό τοϋ κ. Πρωθυπουργού τήν 17/2/1976, συνετάγη τό 
παρόν σχέδιον Νόμου διά τοϋ όποιου αναστέλλεται ή κατα
βολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977 όφειλομένων υπό τών 
δήμων καί κοινοτήτων καί τών συνδέσμων αυτών τοκοχρεω- 
λυσίων έκ συναφθέντων δανείων μετά τοϋ ώς είρηται Τα
μείου. _____________________

Αί άναστελλόμενχι τοκοχρεωλυτικαί δόσεις θά κατα
βληθούν έντός τετραετίας μετά τήν λήξιν τής τελευταίας 
δόσεως τοϋ δανείου άνευ έπιβαρύνσεως διά τόκων άπλών ή 
υπερημερίας.

Διά τοϋ νομοθετικού τούτου μέτρου δέν θά καταβληθούν, 
υπό τών δήμων καί κοινοτήτων κατά μέν τό έτος 1976 ποσόν 
δραχμών 270.263.000, κατά δέ τό έτος 1977 ποσόν δραχ. 
295.933.000 καί οΰτω θά δυνηθοϋν να άντιμετωπίσουν 
ευχερέστερου τάς λειτουργικός αυτών δαπάνας, διότι πλεΐ- 

'· στα τών έργων διά τά όποια συνήφθησαν τα δάνεια δέν 
ΓεΙναι δεκτικά επιβολής τελών: j .· 1
i - Τό παρόν σχέδιον Νόμου περιλαμβάνον έν μόνον άρθρον 
! υποβάλλεται υπό τήν κρίσιν της Βουλής προς ψήφισιν.
' Έν Άθήναις τή 5 Μαΐου 1977

Οί 'Υπουργοί
Εσωτερικών Συντονισμού

ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ Κ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ . ‘ ■

ΕΙΠΠΉΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ *

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΙ*
Περί αναστολής εΐσπράξεως τοκοχρεωλυτικών ϊόσεων ϊα- 

νείων συνχσ-ϋεντων ΰπο τών ’Οργανισμών Τοπικής Αότο- 
ίιοικήσεως μετά τοϋ Ταμείου Π αρακατα-ϋηκών καί Δα- 
νείων. 1 - ·.

"Ap-Sfov 1. ·
1. ’Αναστέλλεται, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977, ή καταβολή 

Οφειλομένων, ύπό τών ϊήμων καί κοινοτήτων ή συνϊέσμων αύ
τών, τοκοχρεολυσίων έκ συναφόέντων ύπό τούτων δανείων 
μετά τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων. At προ
σαυξήσεις λόγω έκπρο-ύέσμου καταβολής διαγράφονται.

2. Αί άναστελ.λόμεναι ληξιπρόθεσμοι κατά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τοϋ παρόντος ώς καί αί ·έφεξής καίιστάμεναι ληξι
πρόθεσμοι και μέχρι 31.12.1977 δόσεις, δέν ύπόκεινται εις 
καταβολήν τόκων έν γένει μέχρι λήξεως τοϋ, διά τής επό
μενης παραγράφου, όριζομένου χρόνου έξοφλήσεως τούτων.

3. Αι μέχρι τής ενάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου 
λη=ιπρο-5εσμοι δόσεις τών έν παραγράφω 1 δανείων, ώς καί

αί εφεξής λα·3:στάμϊνΐι-λήξ‘πρό-υεσμοι και μέχρί λήξεως τήϊ 
άναστολής (31.12.1977). -3ά εξοφληθούν εντός τετραετίας 
από τής λήξεως τής τελευταίας ϊόσεως τοϋ ϊανείου καί εις 
ίσοπότους ετήσιας δόσεις.-----------

Άρ-$ρον 2. S— ΙΟ.-'Γ
Ή ισχύς τού παρόντος έρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Εν Α-ύήναις τή 3 Μαΐου 1977 

Οί Υπουργοί
Έσωτεοικών Συντονισαοΰ

ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ
Οίκονοιιικών '

ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Υπουργών ’Εσωτερικών, Συντονισμού καί Οικονομικών. 

. (άρθρ. 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος).
’Επί τοϋ νομοσχεδίου «περί άναστολής εΐσπράξεως τοκο

χρεωλυτικών δόσεων δανείων συναφθέντων ύπό τών ’Ορ
γανισμών Αύτοδιοικήσεως μετά τοϋ Ταμείου Παρακατα
θηκών καί Δανείων».— ή — ------------------------------- '----

Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου τό Ταμεΐον 
Παρακαταθηκών καί Δανείων δέν θά προέλθη εις τήν είσ
πραξη/ τοκοχρεωλυσίων κατά μέν τό έτος 1976 δραχμών 
270.265.000, κατά δέ τό έτος 1977 δραχμών 295.935.000, 
ήτοι έν συνόλω δρχ. 566.200.000.

Διά της τοιαύτης άναστολής επέρχεται άπώλεια τών 
εσόδων τοϋ Δημοσίου δραχμών 6.000.000, περίπου, έτησίως 
καί έπί είκοσι (20) έτη (50%' συμμετοχή τοϋ Δημοσίου'εις 
τά κέρδη τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων συμ^ 
φώνως τώ άρθρω 3 τοϋ Ν.Δ. 3003/54), προερχομένη έκ τού 
περιορισμού τής πιστοδοτήσεως τοϋ έν λόγω Ταμείου κατά 
τό ποσόν της άναστολής. ,

Ή έπερχομένη ώς άνω άπώλεια τών εσόδων τοϋ Δημοσίου 
θέλει άναπληρωθη έκ της προσδοκωμένης αύξήσεως τών έν 
γένει έσόδων αύτοΰ.

Έν Άθήναις τή 17 ’Οκτωβρίου 1976
Οί Υπουργοί "'·

’Εσωτερικών Συντονισμού
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ

Οικονομικών ·.
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

" Άριθ. 35/2/1977 
'· ’ . ΕΚΘΕΣΙΣ / ί ·. „

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, (άρθρον 75-παράγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ Υπουρ
γείου Εσωτερικών «περί· άναστολής εΐσπράξεως τοκο
χρεωλυτικών- δόσεων, δανείων συναφθέντων ύπό τών 
’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως μετά τοϋ Ταμείου 
Παρακαταθηκών καί Δανείων».

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ ώς άνωτέρω Νομο
σχεδίου θεσπίζονται τά άκόλουθα :

1. ’Αναστέλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977 ή καταβολή 
όφειλομένων, ύπό τών δήμων καί κοινοτήτων ή .συνδέσμων 
αυτών, τοκοχρεωλυσίων έκ συναφθέντων ύπό τούτων δανείων 
μετά τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων καί δια
γράφονται αί προσαυξήσεις λόγω έκπροσθέτου καταβολής.


