
ΕΙΣΠΓΙΙΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τού σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της άπό 24 Μαίου

1970 Συμβάσεως δανείου «έρνον οδοποιίας» μετχςυ τοϋ
'Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τραπέζης Άνχ-
συγκροτήσεως καί Άναπτύξεως».

ΙΙοόζ ιήι· Bov/.ijv ton· Έλλψ'ων

1. Την 24ην Μαίου 76 ύπεγράφη, εν Ούασιγκτώνι, Σύμ- 
βχσις Δανείου μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί τής 
Διεθνούς Τραπέζης ’Ανασυγκροτήσεις καί Άναπτύξεως 
προβλ.έπουσχ την διά τοϋ ποσού των τριάκοντα έκχτομμυ- 
ρίιυν δολλαρ'ων (S 30.0ι)0.6'.;0) χρηματοδοτησιν τής εις 
συνάλλαγμα δαπάνης τοϋ Σχεδίου Οδοποιίας.

2. ΊΙ σύμβασις αΰτη αποτελεί την εβδόμην κατά σειράν 
σύμβασιν την όποιαν έχει υπογράψει τό Ελληνικόν Δημό
σιον μετά της Διεθνούς Τραπέζης διά την εκτελεσιν αντι
στοίχου των Σχεδίων:

α) Εφαρμογής προγράμματος ίδούσεως Κέντρων Άνω- 
τέρας Τεχνικής Έκπαιδεύσεοίς (KATE).

β) Έκμεταλλεύσεως υπογείων ΰδάτων δι’ άρδεύσεις 
εις την περιοχήν Θεσσαλίας.

γ) Δευτέρου Εκπαιδευτικού Σχεδίου.
δ) ’Αρδευτικών έργων Νέστου - Γιαννιτσών.
ε) Τρίτου ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου.

- στ) Τρίτου-Αρδευτικού Σχεδίου εις -’Ανατολικόν Βέρμιον. —

3. Ή συνομολόγησις τής Συμβάσεως Δανείου διά την 
εφαρμογήν τοϋ Σχεδίου 'Οδοποιίας μεταξύ τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου καί τής Διεθνοϋς Τραπζης ένεκρίθη διά τής ύπ’ 
άριθ. 52 Πράξεως τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου τήν 7ην 
Μαίου 1976.

4. Διά τής ώς άνω Συμβάσεως Δανείου προβλέπονται 
έν γενικαϊς γραμμαίς τά ακόλουθα :

α) .Τό δάνειον τών τριάκοντα εκατομμυρίων δολλαρίων 
($ 30.000.000) καλύπτει την εις συνάλλαγμα δαπάνην τοϋ 
έργου, τό συνολικόν κόστος τοϋ όποιου έκτιμαται είς εξή
κοντα τέσσαρα εκατομμύρια δολλάρια ($ 64.000.000) πε
ρίπου.

β) Τό δάνειον είναι δεκαπενταετοϋς διάρκειας μετά τε
τραετούς περιόδου χάρίτος. Τό έπιτόκιον είναι 81/2 % έτη- 
σίως πληρωτέον άνά εξαμηνίαν καί ή προμήθεια άδρανείας 
0,75% έτησίως έπί τοϋ έκάστοτε μή άναληφθέντος υπο
λοίπου τοϋ δανείου.

'Η καταβολή τοϋ κεφαλαίου καί τών τόκων θά γίνεται 
άνά έξάμηνον τήν Ιην Απριλίου καί τήν Ιην ’Οκτωβρίου 
έκαστου έτους τής πρώτης δόσεως ούσης καταβλητέας τήν 
Ιην ’Οκτωβρίου 1980.

4. Τό Σχέδιον αποβλέπει :

α) Εις τήν κατασκευήν τής όδοϋ Πατρών-Πύργου-Όλυ- 
μπίας (περί τά 100 χιλμ).

β) Εις τήν παροχήν μηχανικού εξοπλισμού, άνταλλα- 
κτικών καί συνεργείου επισκευών μηχανημάτων συντηρή- 
σεως οδών.

γ) Εις τήν παροχήν τεχνικής βοήθειας :
(1 ) προς τό 'Τπουργεΐον Δημοσίων "Εργων, διά τήν πα

ροχήν υπηρεσιών συμβούλων διά :
(α) συντήρησιν οδών καί
(β) όργάνωσιν, έπίβλεψιν, συντονισμόν καί άξιολόγησιν 

τών μελ.ετών οικονομικής σκοπιμότητος οδικών έργων
(2) προς τό 'Τπουργεΐον Συντονισμού διά τήν παροχήν 

υπηρεσιών συμβούλων διά τήν καθιέρωσιν τοϋ τρόπου λει
τουργίας καί τών άρχικών, δραστηριοτήτων τής Γραμμα
τείας τής Επιτροπής Συντονισμού τών Μεταφορών.

δ) Είς τήν χορήγησιν υποτροφιών βραχείας δ’.αρκεί/ς 
δι’ έπιμόρφωσιν στελεχών εις τό εξωτερικόν είς εΠιπ.ι θέ
ματα διοικήσεως καί λειτουργίας τών οδών.

ε) Είς τήν έκπόνησιν μελετών οικονομικής σκοπιμύ ,ητος 
οδικών έργων κατ’ επιλογήν μετά παροχής υπηρεσιών συμ
βούλων. Αί μελ.έται αύται θά εκπονηθούν ύπό ελληνικών 
τεχνικών γραφείων έν συνεργασία μετά ξένων συμβούλων, 
είς όν βαθμόν τούτο κριθή σκόπιμον.

Τό Σχέδιον αναμένεται νά συμπλ.ηρωθή μέχρι τής 30ής 
’Ιουνίου 1980. 'Ως ημερομηνία ενεργόποιήσεως (κυρώσεως 
διά νόμου) τού δανείου κατά τήν σύμβασιν ορίζεται ή 24η 
Σεπτεμβρίου 1976. 'Η ήμερομηνία χύτη πχρετάθη μέχρι 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1976.

5. Έκ τού προϊόντος τοϋ δανείου προβλ.έπεται ή χρημα- 
τοδότησις-κατά 34 % τών δαπανών δι’ έργα πολιτικού μη
χανικού, 100 % τών δαπανών προμήθειας εξοπλισμού καί 
άνταλλακτικών έκ τής άλλοδαπής, 100 % τών εγχωρίων 
δαπανών, 100 % τών δαπανών δι’ υπηρεσίας συμβούλων 
καί 100 % τών δαπανών δΓ υποτροφίας.

6. Φορεύς έκτελέσεως τοϋ Σχεδίου είναι τό 'Τπουργεΐον 
Δημοσίων "Εργων.

Έν Άθήναις τή 8 Δεκεμβρίου 1976 

Οί 'Τπουργοί
Συντονισμού Οικονομικών

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ
Δημοσίων "Εργων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής άπό 24 Μαίου 1976 Συμβάσεως δα
νείου «έργον 'Οδοποιίας» μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημο
σίου καί τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί 
Άναπτύξεως.

"Αρθρον 1.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν Νόμου ή άπό 24 Μαίου 1976 

ΰπογρχφεΐσα μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί τής 
Διεθνοϋς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως 
Σύμβασις «περί συνάψεως δανείου πρός εφαρμογήν τοϋ 
Σχεδίου 'Οδοποιίας» ής τό κείμενον μετά τών πέντε παραρ
τημάτων ταύτης έν πρωτοτύπω εις τήν Αγγλικήν καί έν 
μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς έπεται :


