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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/20348/0025      (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς την

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για τη κάλυψη δα-
νείου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. µε το ποσό των 25.000.000 ευρώ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995   (ΦΕΚ 143/Α/

12.7.1995).
2. Την Απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής του άρ

θρου 5 του Ν. 2322/1995 (συνεδρίαση αριθµ. 22 της
21.4.2005) µε την οποία παρασχέθηκε η σύµφωνη γνώµη
της στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη πα
ροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

3. Την υπ' αριθµ. 1120/13.4.2005 απόφαση του ∆ιοικητι
κού Συµβουλίου της Ε.Α.Β. Α.Ε.

4. Την από 19.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ-
ΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε., µε την οποία
εγκρίθηκε ο δανεισµός της µε το συνολικό ποσό των
25.000.000 ευρώ από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
∆ΟΣ Α.Ε. ^

5. Το υπ' αριθµ. 1300-04-05-724/19.4.2005 έγγραφο της
Ε.Α.Β. Α. Ε., µε το οποίο ζητάει την εγγύηση του Ελληνικού
∆ηµοσίου.

6. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α)
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµι
κών».
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7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ' αριθµ.
14650/∆ΙΟΕ85/17.3.2004 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών», αποφα-
σίζουµε:

I. Παρέχουµε την ανεπιφύλακτη εγγύηση του Ελληνι-
κού ∆ηµοσίου προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
∆ΟΣ Α.Ε. για τη κάλυψη δανείου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.)   Α.Ε.,   ποσού
25.000.000 ευρώ.
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει σύµ-

φωνα µε τη δανειακή σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ
της Ε.Α.Β- Α.Ε. και της δανείστριας Τράπεζας.
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραιτείται από την εφαρµογή και

τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α. Κ. και διατη-
ρεί τα δικαιώµατα και τις ενστάσεις που απορρέουν από
τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.
Η παρούσα εγγύηση και η εκπλήρωση των υποχρεώσε-

ων που προβλέπονται από αυτή δε στοιχειοθετεί παρά-
βαση των άρθρων 87-89 της Συνθήκης Ε.Κ.
Περιληπτικά οι όροι του ∆ανείου είναι οι εξής :
ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

(Ε.Α.Β.)  Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α. Ε.
ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ: 25.000.000 ευρώ.
ΣΚΟΠΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ: Κάλυψη επενδυτικών και άλλων

τα-µειακών αναγκών της εταιρείας.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ: 7 έτη.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου ίσο

µε το 7-ετές EURO MID SWAP RΑΤΕ (vs 6M EURIBOR)
προσαυξηµένο µε περιθώριο επιτοκίου 0,10%.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ: Το ως άνω ενήµερο επιτόκιο

προσαυξηµένο κατά 1 εκατοστιαία µονάδα.
ΕΞΟ∆Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

25.000 εύρο εφάπαξ, καταβλητέα κατά τη χορήγηση του
δανείου.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ: Ετησίως.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ: Εφάπαξ στη λήξη (Bullet Repayment).
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΚΩΝ: Πραγµατικές ηµέ-

ρες κάθε τοκοφόρου περιόδου µε βάση το έτος πραγµα-
τικών ηµερών (act / act).
Με την απόφαση αυτή, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση

σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθεσµης
δόσης ή µέρους αυτής, ενδιαµέσων τόκων ή τόκων υπε-
ρηµερίας του δανείου αυτού ή άλλων επιβαρύνσεων και
συναφών εξόδων να καταβάλουµε στη δανείστρια Τρά-
πεζα µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη της εκάστοτε
οφειλής τα ποσά που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία
και µετά από προηγούµενη βεβαίωση των ποσών αυτών
στην αρµόδια ∆ΟΥ στο λογ/σµό Νο 555 σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆/τος αριθµ. 16/89 (ΦΕΚ 6/1989) και τις
οδηγίες της εγκυκλίου µας αριθµ. 98348/2945/8.8.1979.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α. Ε, παρακαλείται

να µας στείλει αντίγραφο της σύµβασης που θα υπογρά-
ψει µε την ΕΑΒ Α.Ε. και να µας ενηµερώνει για την πορεία
της εξυπηρέτησης του δανείου.

II. Καθορίζουµε προµήθεια υπέρ του ∆ηµοσίου 1% για
την παρεχόµενη εγγύηση του, την οποία θα εισπράττει η
Τράπεζα και θα την αποδίδει στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε το
έγγραφο µας 2009593/1391/7.2.1996.

III. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού σε πε-
ρίπτωση κατάπτωσης, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να
υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ

Αριθ.∆17α/78/4/ΦΝ429                                               (2)
Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού
Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του Ν.

1418 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Α'
23).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α'του Ν. 1558/1984 (Α'
37) όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.
2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2α
του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Την υπ' αριθµ. 4881/19.4.2004 απόφαση του Πρωθυ
πουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Ανάθεση αρµοδιο-
τήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η
µοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (Β' 754/2004).

4. Τον Ελληνικό Κανονισµό για τη Μελέτη και Κατα
σκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000), ο
οποίος εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/116/4/ΦΝ429/
18.10.2000 (Β' 1329) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,
τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆17α/160/5/ΦΝ 429/
11.12.2000 (Β' 1564) και συµπληρώθηκε µε την υπ'αριθµ.
∆17α/32/10/ΦΝ 429/20.2.2004 (Β' 447/5.3.2004).

5. Το υπ' αριθµ. οικ. 397/17.3.2005 έγγραφο του ΟΑΣΠ,
που αφορά την ανάγκη αντικατάστασης του τµήµατος
των Σχολίων της παρ. 18.4.9.1 του ΚΩΣ 2000, απόφαση
ζούµε:

1. Εγκρίνουµε την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου
του τµήµατος των σχολίων της παρ. 18.4.9.1 του ΚΩΣ
2000 (σελίδα 6157 του ΦΕΚ 447 Β75.3.2004), ως ακολού
θως:

«Η συνθήκη α είναι δύσκολο να τηρηθεί αξιόπιστα µε τις
συνήθεις διαστάσεις υποστυλωµάτων, όταν κατ' επέκταση
της δοκού κατακορύφως υπάρχει µη-φέρον δύσκαµπτο
διάζωµα µονολιθικά συνδεδεµένο µε τη δοκό και τα υπο-
στυλώµατα, το οποίο στην πραγµατικότητα επαυξάνει
την καµπτική αντοχή της δοκού».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2005
ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
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