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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  252/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

18. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 224/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ 

ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Τ. Π. & 

∆ΑΝΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε την 

ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 224/2016 απόφασή του, αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία τα εξής:  

 «Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην 3587/21-7-2016 συνεδρίαση του, στην οποία 

εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο ∆ήµο µας συνολικού ποσού € 

2.175.200,00, για την εκτέλεση του έργου : «Εξοικονόµηση ενέργειας στον οδοφωτισµό 

του ∆ήµου Έδεσσας»  ως εξής: 

 

Α] Ποσό € 1.087.600,00,  κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

1 
Υποέργο 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση 

λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων 

νέας τεχνολογίας LED 

1.083.958,40 

    Απρόβλεπτα 3.641,60 

 

Β]  Ποσό € 1.087.600,00, κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων,  

 

1 
Υποέργο 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση 

λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων 

νέας τεχνολογίας LED 

1.083.958,40 

    Απρόβλεπτα 3.641,60 

 

εφόσον και κατά τη συνοµολόγηση του δανείου θα εξακολουθούν να πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010.  

Οι όροι έγκρισης  έχουν ως εξής: 

1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου 12 χρόνια  µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του 

επόµενου έτους της συνοµολόγησης. 

2.  Επιτόκιο χορήγησης: 

- Για το 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
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• Ενδεικτικό Επιτόκιο Κυµαινόµενο µε βάση το Εuribor 12µήνου + 2,32% 

αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 εκάστου έτους και το οποίο θα 

προσδιορίζεται κατά το χρόνο της εκταµίευσης από την ΕΤΕπ. 

 

- Για το 50% από πόρους του Τ.Π και ∆ανείων 

 

• Ενδεικτικό Επιτόκιο Κυµαινόµενο µε βάση το Euribor 6µήνου + 4,30% 

περιθώριο [αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 και 1/7 εκάστου έτους]. 

 

Ενδεικτικό επιτόκιο (1-7-2016): 

 

α) Κυµαινόµενο [ 0 % + 2,32% ] για το 50% από πόρους της ΕΤΕπ 

β) Κυµαινόµενο [ 0% + 4,30% ] για το υπόλοιπο 50% από πόρους του Τ.Π. & 

∆ανείων. 

 

3. Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση  διαµορφώνεται ως εξής: 

 

α) € 104.874,79 για το 50% από πόρους της ΕΤΕπ και αφορά ποσό δανείου € 

1.087.600,00. 

β) € 117.912,29 για το 50% του Τ.Π. & ∆ανείων, αφορά ποσό δανείου € 

1.087.600,00. 

 

Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται µε το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας και 

η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) πρώτους 

µήνες του χρόνου.   

4. Επιτόκιο υπερηµερίας: µία (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα 

συµβατικά επιτόκια. 

5. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, 

έξοδα κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια 

του δανείου και ο δανειστής δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλοµένη δόση:  

α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους   (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία 

παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα µισθώµατα τις προς αυτόν 

χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, 

παρούσες και µελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύµφωνα µε τον 
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Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του 

Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της 

παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την 

κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.       

 Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση µετά των εν γένει τόκων, εξόδων 

κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη. 

β) Από την ανωτέρω εκχώρηση εξαιρούνται οι παρακάτω στον  υπ΄ αριθ. 5γ όρο, 

πόροι και µε την επιφύλαξη των σ΄ αυτόν οριζοµένων. 

      γ) Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα 

παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδά του, δεν επαρκούν για την κατ΄ έτος εξυπηρέτηση 

του δανείου, ο οφειλέτης υποχρεούται εξ ιδίων χρηµάτων, να καταβάλει απευθείας 

στο δανειστή τα οφειλόµενα, δηλαδή από τα µη εκχωρούµενα στο παρόν αλλά 

δυνάµενα κατ΄ έτος να το εξυπηρετήσουν έσοδά του, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 

11719/8-6-2016   βεβαίωση του ∆ήµου Έδεσσας  και συγκεκριµένα: 

 

Α/Α 
ΚΩ∆. 

ΕΣΟ∆ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 06.00.03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 

2 06.00.0311 
τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 ν 

1828/89) 

3 06.00.0313 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 

4 06.00.04 
Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή 

υπηρεσιών 

5 06.00.041 ‘Εσοδα νεκροταφείων 

6 06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 

7 06.00.046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 

8 06.00.047 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη 

9 06.00.05 Φόροι και εισφορές 

10 06.00.0511 
Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 ν 

1080/80) 

11 06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων 

 

ε) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π και ∆ανείων δύναται να προβαίνει σε :         
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  1] Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον 

τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά 

απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου έννοια.  

  2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα 

κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά 

µεταβιβάσεως. 

 3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ µέρους αναγνωρισµένων πιστωτικών 

ιδρυµάτων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή 

ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισµών που έχουν µεταξύ των σκοπών τους την 

παροχή τέτοιων εγγυήσεων. 

στ) Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει 

µειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταµείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο 

οφειλέτης οφείλει να τη συµπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ταµείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό 

[άρθρο 10 Π∆ 169/2013.  

6. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο οποιεσδήποτε 

ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και 

τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά 

αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως 

ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, µετά από αίτηση του 

∆ήµου εντός έξι (6) µηνών  από την εποµένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω 

δόσης, δηλαδή: 

     Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες ετήσιες 

τοκοχρεολυτικές δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη της λήξης της δεύτερης, και 

για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές 

απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ηµεροµηνία που χρεώνονται. Σε 

περίπτωση τέτοιας υπερηµερίας  χωρίς καµιά διατύπωση,  όλο το δάνειο καθίσταται 

ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συµβόλαιο κηρύσσεται 

από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισµένος, µε ειδική 

προς τούτο συµφωνία και αποτελεί νόµιµο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. 

      Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 

παρ.1 του Ν.2601/98. 

7.  Ο ∆ήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την απόσβεση 

του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

8. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη 

ΑΔΑ: ΩΑ7ΠΩΡΠ-ΗΔΧ



 7 

I. Πληροφορίες σχετικά µε το Έργο/α 

         Ο δανειολήπτης πρέπει: 

(α) να παραδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων οποιεσδήποτε πληροφορία/ρίες ή πρόσθετα 

έγγραφα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, προµήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και 

περιβαλλοντικά ζητήµατα του Έργου ή σχετικά µε το Έργο οι οποίες θα 

απαιτηθούν, 

(β) να υποβάλει προς έγκριση στο Τ.Π. & ∆ανείων και χωρίς καθυστέρηση, 

οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στο Έργο ή σε οποιοδήποτε Πρόγραµµα(τα), 

λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινοποιήσεις που γίνονται προς Τ.Π. & ∆ανείων 

όσον αφορά το Έργο, αναφορικά µε, µεταξύ άλλων, το τίµηµα, το σχεδιασµό, τα 

σχέδια, το χρονοδιάγραµµα ή το πρόγραµµα δαπανών ή το σχέδιο 

χρηµατοδότησης του Έργου ή του(των) εν λόγω Προγράµµατος(των), 

(γ) να ενηµερώνει αµέσως το Τ.Π. & ∆ανείων: 

(i) για οποιαδήποτε αγωγή ή διαµαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει 

οποιοδήποτε τρίτο µέρος ή για οποιαδήποτε καταγγελία που έχει λάβει ο 

δανειολήπτης για οποιαδήποτε Περιβαλλοντική Αξίωση που, απ’ ό,τι 

γνωρίζει, έχει εγερθεί ή επαπειλείται κατά του δανειολήπτη ή/και του Τ.Π. & 

∆ανείων και αφορά περιβαλλοντικά ή άλλα θέµατα που επηρεάζουν το 

Έργο ή οποιοδήποτε εκ των Προγραµµάτων, και 

(ii) για οποιοδήποτε γεγονός ή συµβάντος του οποίου λαµβάνει γνώση και το 

οποίο θέτει σε ουσιαστικό κίνδυνο ή επηρεάζει τις συνθήκες εκτέλεσης ή 

λειτουργίας του Έργου,  

(iii) για κάθε αναστολή, ανάκληση ή τροποποίηση οποιασδήποτε 

Περιβαλλοντικής Άδειας, και να καθορίσει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 

σε σχέση µε αυτά τα θέµατα, 

(δ) γενικά να ενηµερώνει το Τ.Π. & ∆ανείων σχετικά µε οποιοδήποτε γνωστό σε 

αυτόν γεγονός ή συµβάν το οποίο, σύµφωνα µε την εύλογη γνώµη του Τ.Π. & 

∆ανείων, ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να επηρεάσει τους όρους εκτέλεσης ή 

λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράµµατος και 

(ε) να επιδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που 

ενδέχεται να ζητηθούν ευλόγως σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, την εφαρµογή και 

λειτουργία του κάθε Προγράµµατος, καθώς και τις δραστηριότητες και την 

οικονοµική του κατάσταση. 

II. Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου 

ΑΔΑ: ΩΑ7ΠΩΡΠ-ΗΔΧ
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Ο δανειολήπτης υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να παραδίδει πληροφορίες για τη 

πρόοδο του έργου στη φάση υλοποίησης, σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα 1, που 

παρατίθεται κατωτέρω, προκειµένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ.: 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου/των έργων 

 

Έγγραφο/ πληροφορίες Προθεσµία Συχνότητα 

αναφοράς 

Έκθεση Προόδου Έργου 

- Μια σύντοµη ενηµέρωση σχετικά µε την τεχνική 

περιγραφή, εξηγώντας τους λόγους για 

σηµαντικές αλλαγές έναντι του αρχικού 

σχεδιασµού, 

- Ενηµέρωση για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 

κάθε κυρίως τµήµατος του έργου, εξηγώντας 

τους λόγους ενδεχόµενης καθυστέρησης 

- Ενηµέρωση για το κόστος του έργου, εξηγώντας 

τους λόγους για ενδεχόµενες αυξήσεις στο 

κόστος σε σχέση µε το αρχικό προϋπολογισµένο 

κόστος 

- Περιγραφή οποιουδήποτε σηµαντικού ζητήµατος 

που έχει επίπτωση στο περιβάλλον 

- Ενηµέρωση σχετικά µε τις απαιτήσεις ή τη χρήση 

έργου και σχόλια 

- Τυχόν σηµαντικό ζήτηµα που έχει προκύψει και 

τυχόν σηµαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να 

επηρεάσει τη λειτουργία του έργου 

- Οποιαδήποτε νοµική ενέργεια σχετικά µε το έργο, 

που ενδέχεται να έχει διάρκεια. 

- Μια Έκθεση Εκχώρησης, µε πληροφορίες σχετικά 

µε το συνολικό οφειλόµενο ποσό βάσει των 

Συµφωνιών Επανεκχώρησης ή ένας 

διαµοιρασµός του σε µικρότερα ποσά 

Ένα χρόνο µετά 

την πρώτη 

εκταµίευση και 

στη συνέχεια 

µέχρι την 

ολοκλήρωση 

του Έργου 

Ετησίως 

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά 
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ΙΙΙ Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας 

Ο δανειολήπτης υποχρεούται να παραδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων, πληροφορίες για 

την αποπεράτωση και την αρχική λειτουργία του έργου σύµφωνα µε το σχετικό 

Υπόδειγµα 2, που παρατίθεται κατωτέρω, προκειµένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας 

 

IV. Επισκέψεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Έγγραφο/ πληροφορίες Ηµεροµηνία παράδοσης στην 

Τράπεζα 

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, που θα περιλαµβάνει 

µεταξύ άλλων: 

- Μια σύντοµη περιγραφή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του έργου όπως ολοκληρώθηκε, 

εξηγώντας τους λόγους οποιασδήποτε σηµαντικής 

αλλαγής 

- Την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης κάθε κυρίως 

τµήµατος του έργου, εξηγώντας τους λόγους 

ενδεχόµενης καθυστέρησης 

- Το τελικό κόστος του έργου, εξηγώντας τους λόγους 

για ενδεχόµενες αυξήσεις στο κόστος σε σχέση µε το 

αρχικό προϋπολογισµένο κόστος 

- Τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν από το Έργο: τόσο των θέσεων 

εργασίας κατά την υλοποίηση, όσο και των µόνιµων 

νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν, 

- Περιγραφή οποιουδήποτε σηµαντικού ζητήµατος 

που έχει επίπτωση στο περιβάλλον 

- Ενηµέρωση σχετικά µε τις απαιτήσεις ή τη χρήση 

έργου και σχόλια 

- Τυχόν σηµαντικό ζήτηµα που έχει προκύψει και τυχόν 

σηµαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να επηρεάσει τη 

λειτουργία του έργου 

- Οποιαδήποτε νοµική ενέργεια σχετικά µε το έργο, 

που ενδέχεται να έχει διάρκεια. 

1 χρόνο µετά την τελευταία εκταµίευση 

προς το ∆ανειολήπτη 

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά 
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Θα επιτρέπονται σε πρόσωπα που είναι εντεταλµένα από την Ευρωπαϊκή τράπεζα 

Επενδύσεων, καθώς και σε πρόσωπα που είναι εντεταλµένα από άλλα θεσµικά όργανα 

ή οργανισµούς της ΕΕ, όταν αυτό επιτάσσεται από τις αντίστοιχες υποχρεωτικές 

διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, να επισκέπτονται τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τα 

έργα που αποτελούν το Έργο και να διενεργούν τους ελέγχους που αυτά επιθυµούν και 

θα τους παρέχει ή θα φροντίσει να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη συνδροµή προς 

το σκοπό αυτό. 

Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µπορεί να 

υποχρεωθεί να κοινολογήσει πληροφορίες σχετικά µε το Έργο σε οποιοδήποτε αρµόδιο 

θεσµικό όργανο ή οργανισµό της ΕΕ, σύµφωνα µε τις σχετικές υποχρεωτικές διατάξεις 

του δικαίου της ΕΕ. 

 

• Λοιπές υποχρεώσεις του δανειολήπτη ∆ήµου 

α) να συντηρεί, να επιδιορθώνει, να επιθεωρεί και να ανακαινίζει όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που αποτελούν µέρος του(των) Προγράµµατος(ων), όπως απαιτείται για 

να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας, 

       β) να επιτρέπει εγκαίρως στους εκπροσώπους του Τ.Π. & ∆ανείων,  της ΕΤΕπ και όλων 

των άλλων οργάνων της ΕΕ και σε τυχόν άλλους φορείς που είναι δεόντως 

εξουσιοδοτηµένοι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία να διενεργούν 

δραστηριότητες λογιστικού ή/ και άλλου ελέγχου, να έχουν πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόσθετη τεκµηρίωση που ενδεχοµένως ζητήσουν, 

να επιθεωρούν κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα που περιλαµβάνει το σχετικό 

Πρόγραµµα, καθώς και να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά µε το 

εκάστοτε Πρόγραµµα, και να τους παρέχει ή να φροντίζει να τους παρέχεται, όλη η 

αναγκαία βοήθεια για αυτούς τους σκοπούς. 

       γ) να αγοράζει εξοπλισµό, να διασφαλίζει υπηρεσίες και να διατάζει εργασίες για 

το(τα) Πρόγραµµα(τα) 

δ) να εκτελεί και να λειτουργεί κάθε Πρόγραµµα σύµφωνα µε τις αρχές δικαίου της ΕΕ 

που ισχύουν άµεσα για το εν λόγω Πρόγραµµα. 

• Ο ∆ήµος  θα αναγνωρίζει, θα αποδέχεται και θα συµφωνεί ότι οποιαδήποτε  

αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεών του µπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση ή/ και 

απαίτηση προπληρωµής του δανείου που του έχει χορηγηθεί. 

• Τέλος ο ∆ήµος οφείλει να συµµορφώνεται µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική  
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Περιβαλλοντική νοµοθεσία σε σχέση µε τα επενδυτικά έργα που χρηµατοδοτήθηκαν µε το 

εν λόγω δάνειο. 

 

Απόδοση - Εκταµίευση 

9. Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται µετά τη συνοµολόγησή του, κατόπιν εγγράφου του 

∆ήµου. 

10. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαµβάνεται και για το χρονικό διάστηµα από 

κάθε ανάληψη και µέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα παρακρατείται 

από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο απλός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε 

αναλαµβανόµενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το µε το ίδιο επιτόκιο και για το ίδιο 

διάστηµα αναλογούν προεξόφληµα. 

11. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαµβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του 

δανείου µέχρι το τέλος του επόµενου της συνοµολόγησης έτους, καθίσταται έντοκο 

υπέρ του ∆ήµου µας µε επιτόκιο κατά µία µονάδα µικρότερο του επιτοκίου του 

παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται εις 

πίστωση του λογαριασµού εξυπηρετήσεως των δανείων του ∆ήµου µας. 

12. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε µερικώς. 

13. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή 

καθολικοί διάδοχοι του. 

14. Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων  για την αξιολόγηση 

οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση, 

εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που 

δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και 

αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα 

οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αµοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, 

έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία 

έγκρισης € 2.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των 

εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο 

κατά την πρώτη εκταµίευση του δανείου. 

15. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το 

δάνειο διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

16. Ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του  (ονοµατεπώνυµο) για την 

υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την  ανάληψη του προϊόντος του δανείου 

κ.λπ. 
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17. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

18. Ο ∆ήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το δάνειο µόνο για τις προµήθειες για τα 

οποία και χορηγήθηκε. 

• Απαγορεύεται η εκταµίευση οποιουδήποτε ποσού δανείου για άλλο σκοπό. Σε 

περίπτωση που το σύνολο ή µέρος του δανείου δεν χρησιµοποιηθεί για τον 

σκοπό που χορηγήθηκε, επιστρέφεται στο Τ.Π. & ∆ανείων σε ισόποση απόσβεση 

του αρχικού δανείου. 

• Ο ∆ήµος οφείλει να ολοκληρώσει  τις προµήθειες για τις οποίες δανειοδοτείται 

µέχρι την τελική ηµεροµηνία που διευκρινίζεται στο αίτηµα εκχώρησης [allocation 

request]. 

19. Η από τον ∆ήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και 

απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.  

20. Ο ∆ήµος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου. 

 Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν 

εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο». 

 Επειδή η ανωτέρω απόφαση δεν λήφθηκε µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 176 του Ν. 

3463/2006, προτείνω την ανάκλησή της και τη λήψη νέας απόφασης µε το ίδιο 

περιεχόµενο. 

Ακολούθως. δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρήστο Τσιβόγλου, 

προκειµένου να θέσει ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. 

Φίλιππο Γκιούρο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

224/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τη µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας µε 

θέµα «Εξοικονόµηση ενέργειας στον οδοφωτισµό του ∆ήµου Έδεσσας», το αριθ. πρωτ. 

78.486_16/25.7.2016 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τις αριθµ. 

48/2016, 123/2016 και 135/2016 αποφάσεις του καθώς και τις διατάξεις των  άρθρων 72 

παρ. στ΄ και 264 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006,  

Αποφασίζει οµόφωνα 

 Α.  Ανακαλεί την αριθµ. 224/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 

«Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταµείο Παρ/κων και 
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∆ανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του 

Τ.Π. & ∆ανείων», διότι δεν λήφθηκε µε την απαιτούµενη πλειοψηφία. 

 Β. Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην 3587/21-7-2016 συνεδρίαση του, στην οποία 

εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο ∆ήµο µας συνολικού ποσού € 

2.175.200,00, για την εκτέλεση του έργου : «Εξοικονόµηση ενέργειας στον οδοφωτισµό 

του ∆ήµου Έδεσσας»  ως εξής: 

 

Α] Ποσό € 1.087.600,00,  κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

1 
Υποέργο 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση 

λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων 

νέας τεχνολογίας LED 

1.083.958,40 

    Απρόβλεπτα 3.641,60 

 

Β]  Ποσό € 1.087.600,00, κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων,  

 

1 
Υποέργο 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση 

λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων 

νέας τεχνολογίας LED 

1.083.958,40 

    Απρόβλεπτα 3.641,60 

 

εφόσον και κατά τη συνοµολόγηση του δανείου θα εξακολουθούν να πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010.  

Οι όροι έγκρισης  έχουν ως εξής: 

1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου 12 χρόνια  µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του 

επόµενου έτους της συνοµολόγησης. 

2.  Επιτόκιο χορήγησης: 

- Για το 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

• Ενδεικτικό Επιτόκιο Κυµαινόµενο µε βάση το Εuribor 12µήνου + 2,32% 

αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 εκάστου έτους και το οποίο θα 

προσδιορίζεται κατά το χρόνο της εκταµίευσης από την ΕΤΕπ. 

 

- Για το 50% από πόρους του Τ.Π και ∆ανείων 
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• Ενδεικτικό Επιτόκιο Κυµαινόµενο µε βάση το Euribor 6µήνου + 4,30% 

περιθώριο [αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 και 1/7 εκάστου έτους]. 

 

Ενδεικτικό επιτόκιο (1-7-2016): 

 

α) Κυµαινόµενο [ 0 % + 2,32% ] για το 50% από πόρους της ΕΤΕπ 

β) Κυµαινόµενο [ 0% + 4,30% ] για το υπόλοιπο 50% από πόρους του Τ.Π. & 

∆ανείων. 

 

3. Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση  διαµορφώνεται ως εξής: 

 

α) € 104.874,79 για το 50% από πόρους της ΕΤΕπ και αφορά ποσό δανείου € 

1.087.600,00. 

β) € 117.912,29 για το 50% του Τ.Π. & ∆ανείων, αφορά ποσό δανείου € 

1.087.600,00. 

 

Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται µε το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας και 

η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) πρώτους 

µήνες του χρόνου.   

4. Επιτόκιο υπερηµερίας: µία (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα 

συµβατικά επιτόκια. 

6. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, 

έξοδα κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια 

του δανείου και ο δανειστής δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλοµένη δόση:  

α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους   (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία 

παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα µισθώµατα τις προς αυτόν 

χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, 

παρούσες και µελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύµφωνα µε τον 

Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του 

Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της 

παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την 

κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.       

 Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση µετά των εν γένει τόκων, εξόδων 

κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη. 
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β) Από την ανωτέρω εκχώρηση εξαιρούνται οι παρακάτω στον  υπ΄ αριθ. 5γ όρο, 

πόροι και µε την επιφύλαξη των σ΄ αυτόν οριζοµένων. 

      γ) Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα 

παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδά του, δεν επαρκούν για την κατ΄ έτος εξυπηρέτηση 

του δανείου, ο οφειλέτης υποχρεούται εξ ιδίων χρηµάτων, να καταβάλει απευθείας 

στο δανειστή τα οφειλόµενα, δηλαδή από τα µη εκχωρούµενα στο παρόν αλλά 

δυνάµενα κατ΄ έτος να το εξυπηρετήσουν έσοδά του, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 

11719/8-6-2016   βεβαίωση του ∆ήµου Έδεσσας  και συγκεκριµένα: 

 

Α/Α 
ΚΩ∆. 

ΕΣΟ∆ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 06.00.03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 

2 06.00.0311 
τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 ν 

1828/89) 

3 06.00.0313 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 

4 06.00.04 
Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή 

υπηρεσιών 

5 06.00.041 ‘Εσοδα νεκροταφείων 

6 06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 

7 06.00.046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 

8 06.00.047 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη 

9 06.00.05 Φόροι και εισφορές 

10 06.00.0511 
Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 ν 

1080/80) 

11 06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων 

 

ε) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π και ∆ανείων δύναται να προβαίνει σε :         

  1] Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον 

τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά 

απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου έννοια.  

  2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα 

κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά 

µεταβιβάσεως. 
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 3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ µέρους αναγνωρισµένων πιστωτικών 

ιδρυµάτων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή 

ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισµών που έχουν µεταξύ των σκοπών τους την 

παροχή τέτοιων εγγυήσεων. 

στ) Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει 

µειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταµείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο 

οφειλέτης οφείλει να τη συµπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ταµείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό 

[άρθρο 10 Π∆ 169/2013.  

6. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο οποιεσδήποτε 

ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και 

τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά 

αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως 

ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, µετά από αίτηση του 

∆ήµου εντός έξι (6) µηνών  από την εποµένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω 

δόσης, δηλαδή: 

     Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες ετήσιες 

τοκοχρεολυτικές δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη της λήξης της δεύτερης, και 

για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές 

απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ηµεροµηνία που χρεώνονται. Σε 

περίπτωση τέτοιας υπερηµερίας  χωρίς καµιά διατύπωση,  όλο το δάνειο καθίσταται 

ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συµβόλαιο κηρύσσεται 

από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισµένος, µε ειδική 

προς τούτο συµφωνία και αποτελεί νόµιµο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. 

      Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 

παρ.1 του Ν.2601/98. 

7.  Ο ∆ήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την απόσβεση 

του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

8. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη 

III. Πληροφορίες σχετικά µε το Έργο/α 

         Ο δανειολήπτης πρέπει: 

(α) να παραδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων οποιεσδήποτε πληροφορία/ρίες ή πρόσθετα 

έγγραφα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, προµήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και 

περιβαλλοντικά ζητήµατα του Έργου ή σχετικά µε το Έργο οι οποίες θα 

απαιτηθούν, 
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(β) να υποβάλει προς έγκριση στο Τ.Π. & ∆ανείων και χωρίς καθυστέρηση, 

οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στο Έργο ή σε οποιοδήποτε Πρόγραµµα(τα), 

λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινοποιήσεις που γίνονται προς Τ.Π. & ∆ανείων 

όσον αφορά το Έργο, αναφορικά µε, µεταξύ άλλων, το τίµηµα, το σχεδιασµό, τα 

σχέδια, το χρονοδιάγραµµα ή το πρόγραµµα δαπανών ή το σχέδιο 

χρηµατοδότησης του Έργου ή του(των) εν λόγω Προγράµµατος(των), 

(γ) να ενηµερώνει αµέσως το Τ.Π. & ∆ανείων: 

(i) για οποιαδήποτε αγωγή ή διαµαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει 

οποιοδήποτε τρίτο µέρος ή για οποιαδήποτε καταγγελία που έχει λάβει ο 

δανειολήπτης για οποιαδήποτε Περιβαλλοντική Αξίωση που, απ’ ό,τι 

γνωρίζει, έχει εγερθεί ή επαπειλείται κατά του δανειολήπτη ή/και του Τ.Π. & 

∆ανείων και αφορά περιβαλλοντικά ή άλλα θέµατα που επηρεάζουν το 

Έργο ή οποιοδήποτε εκ των Προγραµµάτων, και 

(ii) για οποιοδήποτε γεγονός ή συµβάντος του οποίου λαµβάνει γνώση και το 

οποίο θέτει σε ουσιαστικό κίνδυνο ή επηρεάζει τις συνθήκες εκτέλεσης ή 

λειτουργίας του Έργου,  

(iii) για κάθε αναστολή, ανάκληση ή τροποποίηση οποιασδήποτε 

Περιβαλλοντικής Άδειας, και να καθορίσει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 

σε σχέση µε αυτά τα θέµατα, 

(δ) γενικά να ενηµερώνει το Τ.Π. & ∆ανείων σχετικά µε οποιοδήποτε γνωστό σε 

αυτόν γεγονός ή συµβάν το οποίο, σύµφωνα µε την εύλογη γνώµη του Τ.Π. & 

∆ανείων, ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να επηρεάσει τους όρους εκτέλεσης ή 

λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράµµατος και 

(ε) να επιδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που 

ενδέχεται να ζητηθούν ευλόγως σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, την εφαρµογή και 

λειτουργία του κάθε Προγράµµατος, καθώς και τις δραστηριότητες και την 

οικονοµική του κατάσταση. 

IV. Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου 

Ο δανειολήπτης υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να παραδίδει πληροφορίες για τη 

πρόοδο του έργου στη φάση υλοποίησης, σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα 1, που 

παρατίθεται κατωτέρω, προκειµένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ.: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου/των έργων 

 

ΑΔΑ: ΩΑ7ΠΩΡΠ-ΗΔΧ



 18 

Έγγραφο/ πληροφορίες Προθεσµία Συχνότητα 

αναφοράς 

Έκθεση Προόδου Έργου 

- Μια σύντοµη ενηµέρωση σχετικά µε την τεχνική 

περιγραφή, εξηγώντας τους λόγους για 

σηµαντικές αλλαγές έναντι του αρχικού 

σχεδιασµού, 

- Ενηµέρωση για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 

κάθε κυρίως τµήµατος του έργου, εξηγώντας 

τους λόγους ενδεχόµενης καθυστέρησης 

- Ενηµέρωση για το κόστος του έργου, εξηγώντας 

τους λόγους για ενδεχόµενες αυξήσεις στο 

κόστος σε σχέση µε το αρχικό προϋπολογισµένο 

κόστος 

- Περιγραφή οποιουδήποτε σηµαντικού ζητήµατος 

που έχει επίπτωση στο περιβάλλον 

- Ενηµέρωση σχετικά µε τις απαιτήσεις ή τη χρήση 

έργου και σχόλια 

- Τυχόν σηµαντικό ζήτηµα που έχει προκύψει και 

τυχόν σηµαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να 

επηρεάσει τη λειτουργία του έργου 

- Οποιαδήποτε νοµική ενέργεια σχετικά µε το έργο, 

που ενδέχεται να έχει διάρκεια. 

- Μια Έκθεση Εκχώρησης, µε πληροφορίες σχετικά 

µε το συνολικό οφειλόµενο ποσό βάσει των 

Συµφωνιών Επανεκχώρησης ή ένας 

διαµοιρασµός του σε µικρότερα ποσά 

Ένα χρόνο µετά 

την πρώτη 

εκταµίευση και 

στη συνέχεια 

µέχρι την 

ολοκλήρωση 

του Έργου 

Ετησίως 

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά 

 

ΙΙΙ Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας 

Ο δανειολήπτης υποχρεούται να παραδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων, πληροφορίες για 

την αποπεράτωση και την αρχική λειτουργία του έργου σύµφωνα µε το σχετικό 

Υπόδειγµα 2, που παρατίθεται κατωτέρω, προκειµένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ: 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας 

IV. Επισκέψεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Θα επιτρέπονται σε πρόσωπα που είναι εντεταλµένα από την Ευρωπαϊκή τράπεζα 

Επενδύσεων, καθώς και σε πρόσωπα που είναι εντεταλµένα από άλλα θεσµικά όργανα 

Έγγραφο/ πληροφορίες Ηµεροµηνία παράδοσης στην 

Τράπεζα 

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, που θα 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 

- Μια σύντοµη περιγραφή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του έργου όπως 

ολοκληρώθηκε, εξηγώντας τους λόγους 

οποιασδήποτε σηµαντικής αλλαγής 

- Την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης κάθε κυρίως 

τµήµατος του έργου, εξηγώντας τους λόγους 

ενδεχόµενης καθυστέρησης 

- Το τελικό κόστος του έργου, εξηγώντας τους 

λόγους για ενδεχόµενες αυξήσεις στο κόστος 

σε σχέση µε το αρχικό προϋπολογισµένο 

κόστος 

- Τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν από το Έργο: τόσο των 

θέσεων εργασίας κατά την υλοποίηση, όσο και 

των µόνιµων νέων θέσεων εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν, 

- Περιγραφή οποιουδήποτε σηµαντικού 

ζητήµατος που έχει επίπτωση στο περιβάλλον 

- Ενηµέρωση σχετικά µε τις απαιτήσεις ή τη 

χρήση έργου και σχόλια 

- Τυχόν σηµαντικό ζήτηµα που έχει προκύψει και 

τυχόν σηµαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να 

επηρεάσει τη λειτουργία του έργου 

- Οποιαδήποτε νοµική ενέργεια σχετικά µε το 

έργο, που ενδέχεται να έχει διάρκεια. 

1 χρόνο µετά την τελευταία 

εκταµίευση προς το ∆ανειολήπτη 

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά 
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ή οργανισµούς της ΕΕ, όταν αυτό επιτάσσεται από τις αντίστοιχες υποχρεωτικές 

διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, να επισκέπτονται τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τα 

έργα που αποτελούν το Έργο και να διενεργούν τους ελέγχους που αυτά επιθυµούν και 

θα τους παρέχει ή θα φροντίσει να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη συνδροµή προς 

το σκοπό αυτό. 

Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µπορεί να 

υποχρεωθεί να κοινολογήσει πληροφορίες σχετικά µε το Έργο σε οποιοδήποτε αρµόδιο 

θεσµικό όργανο ή οργανισµό της ΕΕ, σύµφωνα µε τις σχετικές υποχρεωτικές διατάξεις 

του δικαίου της ΕΕ. 

 

• Λοιπές υποχρεώσεις του δανειολήπτη ∆ήµου 

α) να συντηρεί, να επιδιορθώνει, να επιθεωρεί και να ανακαινίζει όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που αποτελούν µέρος του(των) Προγράµµατος(ων), όπως απαιτείται για 

να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας, 

       β) να επιτρέπει εγκαίρως στους εκπροσώπους του Τ.Π. & ∆ανείων,  της ΕΤΕπ και όλων 

των άλλων οργάνων της ΕΕ και σε τυχόν άλλους φορείς που είναι δεόντως 

εξουσιοδοτηµένοι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία να διενεργούν 

δραστηριότητες λογιστικού ή/ και άλλου ελέγχου, να έχουν πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόσθετη τεκµηρίωση που ενδεχοµένως ζητήσουν, 

να επιθεωρούν κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα που περιλαµβάνει το σχετικό 

Πρόγραµµα, καθώς και να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά µε το 

εκάστοτε Πρόγραµµα, και να τους παρέχει ή να φροντίζει να τους παρέχεται, όλη η 

αναγκαία βοήθεια για αυτούς τους σκοπούς. 

       γ) να αγοράζει εξοπλισµό, να διασφαλίζει υπηρεσίες και να διατάζει εργασίες για 

το(τα) Πρόγραµµα(τα) 

δ) να εκτελεί και να λειτουργεί κάθε Πρόγραµµα σύµφωνα µε τις αρχές δικαίου της ΕΕ 

που ισχύουν άµεσα για το εν λόγω Πρόγραµµα. 

• Ο ∆ήµος  θα αναγνωρίζει, θα αποδέχεται και θα συµφωνεί ότι οποιαδήποτε  

αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεών του µπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση ή/ και 

απαίτηση προπληρωµής του δανείου που του έχει χορηγηθεί. 

• Τέλος ο ∆ήµος οφείλει να συµµορφώνεται µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική  

Περιβαλλοντική νοµοθεσία σε σχέση µε τα επενδυτικά έργα που χρηµατοδοτήθηκαν µε το 

εν λόγω δάνειο. 
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Απόδοση - Εκταµίευση 

9. Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται µετά τη συνοµολόγησή του, κατόπιν εγγράφου του 

∆ήµου. 

10. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαµβάνεται και για το χρονικό διάστηµα από 

κάθε ανάληψη και µέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα παρακρατείται 

από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο απλός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε 

αναλαµβανόµενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το µε το ίδιο επιτόκιο και για το ίδιο 

διάστηµα αναλογούν προεξόφληµα. 

11. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαµβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του 

δανείου µέχρι το τέλος του επόµενου της συνοµολόγησης έτους, καθίσταται έντοκο 

υπέρ του ∆ήµου µας µε επιτόκιο κατά µία µονάδα µικρότερο του επιτοκίου του 

παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται εις 

πίστωση του λογαριασµού εξυπηρετήσεως των δανείων του ∆ήµου µας. 

12. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε µερικώς. 

13. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή 

καθολικοί διάδοχοι του. 

14. Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων  για την αξιολόγηση 

οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση, 

εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που 

δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και 

αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα 

οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αµοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, 

έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία 

έγκρισης € 2.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των 

εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο 

κατά την πρώτη εκταµίευση του δανείου. 

15. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το 

δάνειο διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

16. Ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του  (ονοµατεπώνυµο) για την 

υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την  ανάληψη του προϊόντος του δανείου 

κ.λπ. 

17. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

18. Ο ∆ήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το δάνειο µόνο για τις προµήθειες για τα 

οποία και χορηγήθηκε. 
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• Απαγορεύεται η εκταµίευση οποιουδήποτε ποσού δανείου για άλλο σκοπό. Σε 

περίπτωση που το σύνολο ή µέρος του δανείου δεν χρησιµοποιηθεί για τον 

σκοπό που χορηγήθηκε, επιστρέφεται στο Τ.Π. & ∆ανείων σε ισόποση απόσβεση 

του αρχικού δανείου. 

• Ο ∆ήµος οφείλει να ολοκληρώσει  τις προµήθειες για τις οποίες δανειοδοτείται 

µέχρι την τελική ηµεροµηνία που διευκρινίζεται στο αίτηµα εκχώρησης [allocation 

request]. 

19. Η από τον ∆ήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και 

απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.  

20. Ο ∆ήµος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου. 

 Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν 

εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  252/2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. Καλούση 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

-     Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Μ. Σαµλίδη 
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