
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής άπό 3 Φε

βρουάριου 1977 Συμβάσεως δανείου «Έργον Ά—οχε- 
τεύσεως Θεσσαλονίκης καί Βόλου» μεταξύ τοΰ 'Ελληνικού 
Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως 
καί Άναπτύξεως.

77ρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Την 3ην Φεβρουάριου 1977 ύπεγράφη, εις Ούασιγκτώνα, 
Σύαβασιε Δανείου Μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου καί τής

κης καί Βόλου.
2. 'Ή Σύμβασις αΰτη αποτελεί τήν ϋγδόην κατά σειράν 

Σύμβασιν τήν οποίαν εγζι υπογράφει τό Ελληνικόν Δημόσιον 
μετά τής Διεθνούς Τραπέζης διά την έκτέλεσιν αντιστοίχους 
τών Σχεδίων :'

α) Εφαρμογής προγράμματος ίδρύσεως Κέντρων Άνω- 
τέρας Τεχνικής Έκπαιδεύσεως (KATE).

β) ’ Εκμεταλλεύσεως υπογείων ύδάτων δΓ αρδεύσεις εις 
την περιοχήν Θεσσαλίας.

γ) Δευτέρου ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου. ι__
δ) _Άρδευτικών Έργων Νέστου-Γιαννιτσών.
ε) Τρίτου Εκπαιδευτικού Σχεδίου.
στ) Τρίτου ’Αρδευτικού Σχεδίου εις ’Ανατολικόν Βέρμιον.
ζβ. .Σχεδίου 'Οδοποιίας. ’_______
3. * Η συνομολόγησες τής Συμβάσεως δανείου, διά την ε

φαρμογήν τού Έργου άποχετεύσεως Θεσσαλονίκης καί Βό
λου, μεταξύ τού * Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τρα
πέζης ένεκρίθη διά τής ύπ’ άριθ. 12/18.1.1977 Πράξεως τού 
'Υπουργικού Συμβουλίου.__ί......— ·-=■ ■ - ·λ—

4. Διά τής ώς άνω Συμβάσεως δανείου προβλέπονται εν 
γενικαϊς γραμμαϊς τά άκόλουθα :

α) Τό δάνειον τών τριάκοντα έξ εκατομμυρίων δαλλαρίων 
(S 36.000.000) καλύπτει την εις συνάλλαγμα δαπάνην τού 
έργον, τό συνολικόν κόστος τού όποιου έκτιμαται εις εκατόν 
δέκα τρία εκατομμύρια δολλάρια πεντακοσίας χιλιάδάς
($ 113.500.000). .. . · ' · ( ·■■*-.

β) Τό δάνειον είναι διάρκειας 15 ετών, με τριετή περίοδον 
χάρΤτός, "μέ έπιτόκιον £,7 % έτησίως, πληρωτέον άνά έξα- 
μηνίαν καί προμήθειαν άδρανείας 0,75 % έτησίως επί τού έ- 
κάστοτε μή άναληφθέντος υπολοίπου τού δανείου.

* Η καταβολή τού κεφαλαίου καί τών τόκων θά γίνεται 
άνά έξάμηνον τήν4«ν Μαίου καί τήν Ιην Νοεμβρίου έκάστου 
έτους τής πρώτης Κσεως ο όσης καταβλητέας τήν Ιην Μαίου·

·>-:
Τό δάνειον τούτο θά καλύφη τάς άκολούθους τέσσαρας 

δραστηριότητας : : —
1. Τήν πρώτην φάσιν τών έργων Θεσσαλονίκης. ··._ .
2. Τήν πρώτην φάσιν τών έργων Βόλου.

~ 3.\1ελέτας.
4. Μετεκπαιδεύσεις επιστημονικού προσωπικού.

_Έίδικώτερον τό έργον άπο βλέπει :
-V Διά τήν Θεσσαλονίκην.

Εις τήν άπαλ.λαγήν τής μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης 
έκ τών κινδύνων μολύνσεως καί καταστροφής τού θαλασσίου 
χώρου τών γλυκέων ύδάτων, τού εδάφους καί γενικώτερον 
τού φυσικού χώρου,διά τής δημιουργίας καταλλήλων δικτύων 
καί εγκαταστάσεων άστικών καί βιομηχανικών αποβλήτων.
Β’ Διά τον Βόλον.

Εις τήν κατασκευήν καταλλ.ήλ.ων δικτύων άντλιοστασίων 
καί ετέρων εγκαταστάσεων αίτινες δια τής δημιουργίας υ
γιεινών συνθηκών άποχετεύσεως θά προστατεύσουν πλήν τών 
άλλων, (α) τά υπόγεια ύδατα καί (β) τήν θάλασσαν διά τής 
άποχετεύσεως εις αυτήν τών αποβλήτων εις κατάλληλον θέ
σε» μακράν τού εσωτερικού κόλπου. ν

Τό Σχέδιον άναμένεται νά συμπληρωθή μέχρι τής 31ης 
Δεκεμβρίου 1981. Ώς ημερομηνία ένεργοποιήσεως (κυρώ- 
σεως διά νόμου) τού δανείου καταΧήν σύμβασιν ορίζεται ή 
3η ζίουνίου 1977. (

Έκ τοΰ προϊόντος τοΰ δανείου προβλέπεται ή χρηματοδό- 
τησις κατά 24 % δΓ έργα πολιτικού μηχανικού, 100 % τών 
δαπανών προμήθειας έξοπλ.ισμοΰ έκ τής άλλοδαπής, Ι Ό % 
τών έγχωρίων δαπανών, 100 % τών δαπανών δΓ ύπηρ σίας 
συμβούλ.ων καί 100 % τών δαπανών διά μετεκπαιδεύσεις.

Έν Άθήναις τή 14 Μαίου 1977 
Οι 'Υπουργοί .

Συντονισμού , Οικονομικών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ·Κ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

’Εσωτερικών - . Δημοσίων Έργων
)ΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

1980 καί τελ.ευταιαε την Ιην Νοεμβρίου 1991.

4. Βασικός σκοπός τού Έργου είναι ή συμβολ.ή εις τήν όρ- 
γάνωσιν τού τομέως τών αποχετευτικών έργων διά τής χρη- 
σιμοποιήσεως συγχρόνων καί διεθνώς δοκιμασμένων μεθόδων 
έν Έλλάδι. Ώς έκ τούτου έκ τού ποσού τών $ 36.000.000, 
S 29.500.000 θά διατεθούν "διά τήν περιοχήν δικαιοδοσίας τοΰ 
’Οργανισμού Άποχετεύσεως Θεσσαλ.ονίκης, S 6.100.000 διά 
τήν περιοχήν τού ’Οργανισμού Ύδρεύσεως καί Άποχετεύ- 
σεως Βόλ.ου καί $ 400.000 θά διατεθούν διά τήν έκπόνησιν 
μελετών καί μετεκπαιδεύσεις. μ -

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής άπό 3 Φεβρουάριου 1977 Συμβάσεως 

Δανείου «“Εργον Άποχετεύσεως Θεσσαλ.ονίκης καί Βόλου» 
μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τρα
πέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως.

ΆοΟεον 1.
. ^ * * ή

Κυρούται καί εχειισχΰν Νόμου ή άπό 3 Φεβρουάριου 1977 
ΰπογραφεϊσα μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διε
θνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως "καί Άναπτύξεως Σύμ- 
βασις Δανείου «Έργον Άποχετεύσεως Θεσσαλ.ονίκης καί 
Βόλου», ής τό κείμενον μετά τών έξ παραρτημάτων ταύτης 
έν πρωτοτύπω εις τήν Αγγλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν 
'Ελληνικήν γλ.ώσσαν έχει ώς έπεται : ‘ ..


