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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: ΩΓ0ΧΩΡΥ-ΟΗ4

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 22εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 18 Γεθεκβξίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθ.35872/13.12.2017 πξόζθιεζε ηνπ
θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα
ελόο είλαη παξόληα είθνζη ελλέα, δει. νη θ.θ. 1) Παληαδόπνπινο Ζιίαο, Πξόεδξνο, 2) Υξπζνπιάθεο
Φώηηνο, Αληηπξόεδξνο, 3) Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4) Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5) Υσκαηά Αηθαηεξίλε,
6) Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 7) Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8) Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9) εξέηε Υξηζηίλα,
10) Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 11) Αληδηλάο Ησάλλεο, 12) Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 13) Γεκεηξόπνπινο
Άγγεινο, 14) Κνξκά - Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 15) Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 16) Κνύξηεο Αλδξέαο, 17)
Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 18) Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 19) Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 20) Καπίξε Διέλε, 21)
Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, 22) Αληύπαο Γεώξγηνο, 23) Αγαδάθνο Γεώξγηνο, 24) Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 25)
Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 26) Κνπξήο Μηραήι, 27) Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 28) Πνύινο Ησάλλεο, θαη
29) όθεο Γεώξγηνο, όηη νη θ.θ. 1) Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 2) Εαλληά Δπθεκία, 3) Βηδάιεο
Παλαγηώηεο, 4) Καινύδεο Κσλ/λνο, 5) Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 6) Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 7) Αζβεζηάο
Γεκήηξηνο, 8) Γνπβή Αγγειηθή, 9) Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 10) Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 11) Πίθνπια
Αξγπξώ, 12) εθηειήο Κσλ/λνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ.
Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο
ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, ν Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ
Γήκνπ θ. Μαληαδάθεο, ν ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θ. Αξακπαηδήο, ν Γηεπζπληήο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ θ. Γνπξιήο θαη ν θ. Κνληνλίθαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 422/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα Απνδνρή όξσλ γηα ηε ιήςε
ηνθνρξενιπηηθνύ δαλείνπ από ην Σακείν Παξ/θσλ θαη Γαλείσλ από πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδύζεσλ (ΔΣΔπ) θαη από πόξνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ» γηα ηε “Βειηίσζε - Αλαβάζκηζε ηνπ
Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο” ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν θ. Καιαληίδεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Υσκαηά θαη Γεσξγίνπ)
Ο Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Παπαγεσξγίνπ, πνπ εηζεγήζεθε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.36278/2017
έγγξαθν ηνπ αληηδεκάξρνπ θ. Υαηδεδάθε, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Παξαθαινχκε φπσο εηζάγεηε ην παξφλ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν
ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
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Καηά ηελ 3632/14-12-2017 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζαο
εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 2.991.330,12 (απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) & απφ πφξνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ), εθφζνλ θαηά ηελ ζπλνκνιφγεζε ηνπ δαλείνπ
εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Ν.3852/2010, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
«Βεληίωζη – Αναβάθμιζη ηος Γημοηικού θωηιζμού με σπήζη νέων ηεσνολογιών και εξοικονόμηζη ενέπγειαρ»
σο εμήο:


Πνζφ €2.243.497,59 θαηά 75% απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ



Πνζφ €747.832,53 θαηά 25% απφ πφξνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ.

To ελ ιφγσ δάλεην εγθξίζεθε κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα
απφθαζεο [ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α].
Οι όποι έγκπιζηρ έσοςν ωρ εξήρ:
1. Γηάξθεηα εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ 10 ρξφληα.
2. Έλαξμε εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ απφ ηελ 1/1 ηνπ επνκέλνπ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έηνπο, φπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
3. Δπηηφθην ρνξήγεζεο :
- ηαζεξφ (ελδεηθηηθφ) 3,39% γηα ην 75% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ηο ακπιβέρ δε επιηόκιο
θα

πποζδιοπιζηεί καηά ηο σπόνο ηηρ εκηαμίεςζηρ ηος εν λόγω ποζού από ηην ΔΤΔπ ππορ ηο Τ.Π

και Γανείων.
- ηαζεξφ επηηφθην 4,95% , γηα ην 25% απφ ην Σ.Π θαη Γαλείσλ
4. Δλδεηθηηθή ηνθνρξενιπηηθή δφζε:
α) €268.267,67

γηα ην 75% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ

β) €96.612,71 γηα ην 25% απφ ην Σ.Π θαη Γαλείσλ
Οη ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο ππνινγίδνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο ζχλζεηεο ρξενιπζίαο θαη ε θαηαβνιή ησλ
ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηνπο έληεθα (11) πξψηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.
5. Δπηηφθην ππεξεκεξίαο: κία (1) πνζνζηηαία κνλάδα πάλσ απφ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζπκβαηηθά επηηφθηα.
6.

Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ ζε θεθάιαην, θάζε είδνπο ηφθνπο, ηφθνπο ησλ ηφθσλ, έμνδα θ.ι.π., ν νθεηιέηεο
εθρσξεί ζηνλ δαλεηζηή απφ ηψξα θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη ν δαλεηζηήο δηθαηνχηαη λα εηζπξάηηεη
ηελ εθάζηνηε νθεηινκέλε δφζε:
α) απφ φια γεληθά ηα έζνδα ηνπ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (ΚΑΠ), ηαθηηθά θαη
έθηαθηα, απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αηηία παξφληα θαη κειινληηθά, ηηο πξνζφδνπο ηνπ, ηα κηζζψκαηα ηηο πξνο απηφλ
ρξεκαηηθέο παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηξίηνπο, παξνχζεο θαη κειινληηθέο εθηφο εθείλσλ
πνπ δελ εθρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2503/97 άξζξν 11 παξ.29Β5, θαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 176
ηνπ Ν.3463/2006 φπσο ην ηειεπηαίν εδάθην απηήο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.
3731/2008, ην αλάινγν πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαλνληθή εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε εθάζηνηε ηξέρνπζα δφζε κεηά ησλ ελ γέλεη ηφθσλ, εμφδσλ θ.ι.π. ζα πξέπεη

λα θαιχπηεηαη απφ

ηα εθρσξεζέληα έζνδα ηνπ νθεηιέηε.
β) Γηα πξφζζεηε αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ ην Σ.Π θαη Γαλείσλ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε :
1] Δγγξαθή ππνζήθεο επί αθηλήησλ ή κέξνπο απηψλ γηα ην πνζφ ηνπ δαλείνπ εθφζνλ ηα αθίλεηα απηά αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηνλ δαλεηνιήπηε θαη είλαη δεθηηθά απαιινηξηψζεσο ππφ ηε γεληθή ηνπ φξνπ έλλνηα.
2) χζηαζε ελερχξνπ επί θηλεηψλ ή κέξνπο απηψλ γηα ην πνζφ ηνπ δαλείνπ εθφζνλ ηα θηλεηά απηά αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηνλ δαλεηνιήπηε θαη είλαη δεθηηθά κεηαβηβάζεσο.
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3) Παξνρή εγγχεζεο ππέξ ηνπ δαλεηνιήπηε εθ κέξνπο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ
νξγαληζκψλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ή ελσζηαθψλ νξγάλσλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ κεηαμχ ησλ
ζθνπψλ ηνπο ηελ παξνρή ηέηνησλ εγγπήζεσλ.
o Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ε αμία ηεο αζθάιεηαο πνπ έρεη εθρσξεζεί, έρεη κεησζεί θαη δελ θξίλεηαη απφ ην
Σακείν επαξθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ, ν νθεηιέηεο νθείιεη λα ηε ζπκπιεξψζεη θαηά ηε ζρεηηθή
ππφδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, δηαθνξεηηθά ην δάλεην γίλεηαη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ
[άξζξν 10 ΠΓ 169/2013.
7. Ο νθεηιέηεο γίλεηαη ππεξήκεξνο αλ δελ εμνθιήζεη εκπξφζεζκα δχν νπνηεζδήπνηε εηήζηεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο,
ηνπο θάζε είδνπο ηφθνπο, ηνπο ηφθνπο ησλ ηφθσλ θαη ηα θάζε θχζεσο έμνδα. Η θαζπζηέξεζε δχν νησλδήπνηε
δφζεσλ θαζηζηά απηνδηθαίσο ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ην ζχλνιν ηνπ δαλείνπ, εθηφο αλ άιισο ήζειε
απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ εληφο έμη (6) κελψλ απφ
ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο δεχηεξεο αλσηέξσ δφζεο, δειαδή:
Η ππεξεκεξία ηνπ νθεηιέηε αξρίδεη, γηα ηηο δχν θαζπζηεξνχκελεο εηήζηεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο πνπ νθείινληαη,
απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο δεχηεξεο, θαη γηα ηνπο θάζε είδνπο ηφθνπο, ηνπο ηφθνπο ησλ ηφθσλ, ηα έμνδα θαη
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ δαλεηζηή απφ ην δάλεην, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ρξεψλνληαη. ε πεξίπησζε ηέηνηαο
ππεξεκεξίαο ρσξίο θακηά δηαηχπσζε, φιν ην δάλεην θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ θαη πξηλ ηελ ιήμε
ηνπ, ην δε παξφλ ζπκβφιαην θεξχζζεηαη απφ ηψξα εηδηθά γηα ην ιφγν απηφ ηίηινο εθηειεζηφο θαη εθθαζαξηζκέλνο,
κε εηδηθή πξνο ηνχην ζπκθσλία θαη απνηειεί λφκηκν ηίηιν είζπξαμεο θαηά ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ.
Σν δηθαίσκα ηνπ δαλεηζηή λα δεηήζεη ηφθνπο επί ησλ ηφθσλ ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 12 παξ.1 ηνπ Ν.2601/98.
8. Ο Γήμορ μαρ οθείλει να αναγπάθει ζηον πποϋπολογιζμό ηος και μέσπι ηην απόζβεζη ηος δανείος, ηο ζσεηικό
ηοκοσπεολύζιο.
9. Ππόζθεηερ ςποσπεώζειρ ηος δανειολήπηη
I. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Έξγν/α
Ο δαλεηνιήπηεο πξέπεη:
(α)

λα παξαδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξία/ξίεο ή πξφζζεηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε

ρξεκαηνδφηεζε, πξνκήζεηα, πινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηνπ Έξγνπ ή ζρεηηθά κε ην Έξγν νη
νπνίεο ζα απαηηεζνχλ,
(β)

λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζην Σ.Π. & Γαλείσλ θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, νπνηαδήπνηε νπζηψδε αιιαγή ζην

Έξγν ή ζε νπνηνδήπνηε Πξφγξακκα(ηα), ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη πξνο Σ.Π. &
Γαλείσλ φζνλ αθνξά ην Έξγν, αλαθνξηθά κε, κεηαμχ άιισλ, ην ηίκεκα, ην ζρεδηαζκφ, ηα ζρέδηα, ην
ρξνλνδηάγξακκα ή ην πξφγξακκα δαπαλψλ ή ην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ(ησλ) ελ ιφγσ
Πξνγξάκκαηνο(ησλ),
(γ)

λα ελεκεξψλεη ακέζσο ην Σ.Π. & Γαλείσλ:

(i)

γηα νπνηαδήπνηε αγσγή ή δηακαξηπξία ή έλζηαζε πνπ έρεη εγείξεη νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο ή γηα νπνηαδήπνηε

θαηαγγειία πνπ έρεη ιάβεη ν δαλεηνιήπηεο γηα νπνηαδήπνηε Πεξηβαιινληηθή Αμίσζε πνπ, απ’ φ,ηη γλσξίδεη, έρεη
εγεξζεί ή επαπεηιείηαη θαηά ηνπ δαλεηνιήπηε ή/θαη ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ θαη αθνξά πεξηβαιινληηθά ή άιια ζέκαηα πνπ
επεξεάδνπλ ην Έξγν ή νπνηνδήπνηε εθ ησλ Πξνγξακκάησλ, θαη
(ii)

γηα νπνηνδήπνηε γεγνλφο ή ζπκβάληνο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη γλψζε θαη ην νπνίν ζέηεη ζε νπζηαζηηθφ θίλδπλν

ή επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ,
(iii)

γηα θάζε αλαζηνιή, αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε Πεξηβαιινληηθήο Άδεηαο, θαη λα θαζνξίζεη ηα

κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε ζρέζε κε απηά ηα ζέκαηα,
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(δ)

γεληθά λα ελεκεξψλεη ην Σ.Π. & Γαλείσλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε γλσζηφ ζε απηφλ γεγνλφο ή ζπκβάλ ην

νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ εχινγε γλψκε ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, ελδέρεηαη λα βιάςεη νπζηαζηηθά ή λα επεξεάζεη ηνπο
φξνπο εθηέιεζεο ή ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε Πξνγξάκκαηνο θαη
(ε)

λα επηδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ επιφγσο

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε.
II. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
Ο δαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη, ζε εηήζηα βάζε, λα παξαδίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηε πξφνδν ηνπ έξγνπ ζηε θάζε
πινπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Τπφδεηγκα 1, πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ ΔΣΔπ.:
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ/ησλ έξγσλ
Έγγξαθν/ πιεξνθνξίεο
Έθζεζε Πξνόδνπ Έξγνπ
Μηα ζχληνκε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, εμεγψληαο
ηνπο ιφγνπο γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο έλαληη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ,
Δλεκέξσζε γηα ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο θάζε θπξίσο ηκήκαηνο ηνπ
έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ελδερφκελεο θαζπζηέξεζεο
Δλεκέξσζε γηα ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα
ελδερφκελεο απμήζεηο ζην θφζηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ
πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο
Πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο πνπ έρεη επίπησζε ζην
πεξηβάιινλ
Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ή ηε ρξήζε έξγνπ θαη ζρφιηα
Σπρφλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ηπρφλ ζεκαληηθφο
θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
Οπνηαδήπνηε λνκηθή ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην έξγν, πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
δηάξθεηα.
Μηα Έθζεζε Δθρψξεζεο, κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ
νθεηιφκελν πνζφ βάζεη ησλ πκθσληψλ Δπαλεθρψξεζεο ή έλαο
δηακνηξαζκφο ηνπ ζε κηθξφηεξα πνζά
Γιώζζα ζύληαμεο αλαθνξώλ

ΙΙΙ

Πξνζεζκία
Έλα ρξφλν κεηά ηελ
πξψηε εθηακίεπζε θαη
ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ

πρλόηεηα αλαθνξάο
Δηεζίσο

Διιεληθά & Αγγιηθά

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο

Ο δαλεηνιήπηεο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε θαη ηελ αξρηθή
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Τπφδεηγκα 2, πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ ΔΣΔπ:
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο
Έγγξαθν/ πιεξνθνξίεο
Έθζεζε Οινθιήξσζεο Έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ:
Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ φπσο νινθιεξψζεθε,
εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο νπνηαζδήπνηε ζεκαληηθήο αιιαγήο
Σελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο θάζε θπξίσο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο
ελδερφκελεο θαζπζηέξεζεο
Σν ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ελδερφκελεο απμήζεηο ζην θφζηνο ζε
ζρέζε κε ην αξρηθφ πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο
Σνλ αξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Έξγν: ηφζν ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαηά ηελ πινπνίεζε, φζν θαη ησλ κφληκσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ,
Πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο πνπ έρεη επίπησζε ζην πεξηβάιινλ
Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ή ηε ρξήζε έξγνπ θαη ζρφιηα
Σπρφλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ηπρφλ ζεκαληηθφο θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
Οπνηαδήπνηε λνκηθή ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην έξγν, πνπ ελδέρεηαη λα έρεη δηάξθεηα.
Γιώζζα ζύληαμεο αλαθνξώλ
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Ζκεξνκελία παξάδνζεο ζηελ
Σξάπεδα
1 ρξφλν κεηά ηελ ηειεπηαία
εθηακίεπζε
πξνο
ην
Γαλεηνιήπηε

Διιεληθά & Αγγιηθά
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IV. Δπηζθέςεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ
Θα επηηξέπνληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη εληεηαικέλα απφ ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη ζε πξφζσπα
πνπ είλαη εληεηαικέλα απφ άιια ζεζκηθά φξγαλα ή νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, φηαλ απηφ επηηάζζεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο
ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, λα επηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα πνπ
απνηεινχλ ην Έξγν θαη λα δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ απηά επηζπκνχλ θαη ζα ηνπο παξέρεη ή ζα θξνληίζεη λα ηνπο
παξαζρεζεί θάζε απαξαίηεηε ζπλδξνκή πξνο ην ζθνπφ απηφ.
Δπηπξφζζεηα αλαγλσξίδεηαη φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα θνηλνινγήζεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Έξγν ζε νπνηνδήπνηε αξκφδην ζεζκηθφ φξγαλν ή νξγαληζκφ ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ.
 Λνηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ δαλεηνιήπηε Γήκνπ
α) λα ζπληεξεί, λα επηδηνξζψλεη, λα επηζεσξεί θαη λα αλαθαηλίδεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κέξνο
ηνπ(ησλ) Πξνγξάκκαηνο(σλ), φπσο απαηηείηαη γηα λα ηα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο,
β) λα επηηξέπεη εγθαίξσο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, ηεο ΔΣΔπ θαη φισλ ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ
θαη ζε ηπρφλ άιινπο θνξείο πνπ είλαη δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία λα
δηελεξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθνχ ή/ θαη άιινπ ειέγρνπ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή
πξφζζεηε ηεθκεξίσζε πνπ ελδερνκέλσο δεηήζνπλ, λα επηζεσξνχλ θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα πνπ
πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη λα δηεμάγνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ην
εθάζηνηε Πξφγξακκα, θαη λα ηνπο παξέρεη ή λα θξνληίδεη λα ηνπο παξέρεηαη, φιε ε αλαγθαία βνήζεηα γηα απηνχο
ηνπο ζθνπνχο.
γ) λα αγνξάδεη εμνπιηζκφ, λα δηαζθαιίδεη ππεξεζίεο θαη λα δηαηάδεη εξγαζίεο γηα ην(ηα) Πξφγξακκα(ηα)
δ) λα εθηειεί θαη λα ιεηηνπξγεί θάζε Πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ ηζρχνπλ άκεζα γηα ην ελ
ιφγσ Πξφγξακκα.
 Ο Γήκνο ζα αλαγλσξίδεη, ζα απνδέρεηαη θαη ζα ζπκθσλεί φηη νπνηαδήπνηε
αζέηεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επίζπεπζε ή/ θαη απαίηεζε πξνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ
πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί.


Σέινο ν Γήκνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ζε
ζρέζε κε ηα επελδπηηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ην ελ ιφγσ δάλεην.

Απόδοζη - Δκηαμίεςζη
10. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ ζα απνδίδεηαη κεηά ηε ζπλνκνιφγεζή ηνπ, θαηφπηλ εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ καο σο εμήο:


γηα ην έξγν 10% ηνπ πνζνχ θαηαβάιιεηαη ρσξίο θαλέλα δηθαηνινγεηηθφ. Σν δε ππφινηπν πνζφ ζα
θαηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ πηζηνπνίεζε ζεσξεκέλε απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα. Απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη θάζε θνξά ζα αθαηξείηαη ην πνζφ ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο.



γηα ηηο πξνκήζεηεο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηα πξαθηηθά παξάδνζεο παξαιαβήο.

Απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη αθαηξείηαη ην πνζφ ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο.
11. Απφ θάζε πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα αλαιακβάλεηαη θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ θάζε αλάιεςε θαη κέρξη ηελ
έλαξμε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ, ζα παξαθξαηείηαη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ν απλόρ
καθαπόρ ηόκορ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε αλαιακβαλφκελν πνζφ.
12. Σν δάλεην κπνξεί λα εμνθιεζεί θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ, είηε ζην ζχλνιν ηνπ, είηε κεξηθψο.
13. Σν δάλεην είλαη αδηαίξεην, νζνηδήπνηε θαη νπνηνηδήπνηε είλαη νη γεληθνί, εηδηθνί ή θαζνιηθνί δηάδνρνη ηνπ.
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14. Όια ηα έμνδα, δηθαηψκαηα, ππέξ ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ

γηα ηελ αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη νη

επηβαξχλζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλνκνιφγεζε, εμππεξέηεζε θαη εμφθιεζε ηνπ παξφληνο δαλείνπ θαη γεληθά φια ηα
έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, βαξχλνπλ εμ΄ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ηνλ νθεηιέηε
θαη ζπλνκνινγνχληαη ζην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ 10.000,00, ηα νπνία αλαιχνληαη εηδηθφηεξα σο εμήο: α) ακνηβή γηα ηε
ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ € 7.000,00, β) έμνδα γηα δηαδηθαζία
έγθξηζεο € 2.000,00, γ) δαπάλεο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ έιεγρν ησλ εμαζθαιίζεσλ ησλ δαλείσλ € 1.000,00
θαη ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ δαλεηδφκελν θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ.
15. Γηα ηελ πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, πξνο εθδίθαζε νπνηαζδήπνηε απφ ην δάλεην δηαθνξάο, αξκφδηα ζα είλαη
ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ.
16. Ο Γήκνο καο εμνπζηνδνηεί ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ

(νλνκαηεπψλπκν) γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ

ζπκβνιαίνπ, ηελ αλάιεςε ηνπ πξντφληνο ηνπ δαλείνπ θ.ι.π.
17. Ο Γήκνο καο απνδέρεηαη ηελ ηνθνδνζία ησλ ηφθσλ ππέξ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
18. Ο Γήκνο καο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δάλεην κφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία θαη ρνξεγήζεθε.


Σν πξντφλ ηνπ δαλείνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ ρνξεγείηαη. Απαγνξεχεηαη
ε εθηακίεπζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ δαλείνπ γηα άιιν ζθνπφ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ δαλείνπ
δελ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ρνξεγήζεθε, επηζηξέθεηαη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ ζε ηζφπνζε απφζβεζε
ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ.



Ο Γήκνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ην έξγν γηα ην νπνίν δαλεηνδνηείηαη κέρξη ηελ ηειηθή εκεξνκελία πνπ
δηεπθξηλίδεηαη ζην αίηεκα εθρψξεζεο [allocation request].

19. Η απφ ηνλ Γήκν καο παξάβαζε θαη ελφο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο

παξέρεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη

Γαλείσλ ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ην δάλεην θαη πξηλ ηελ ιήμε ηνπ.
20. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα θάζε λφκηκνπ ειέγρνπ.
Οη αλσηέξσ εηδηθφηεξνη φξνη θαζψο θαη νη ζπλήζεηο ζα δηαηππσζνχλ εθηελέζηεξα ζην ζρεηηθφ δαλεηζηηθφ ζπκβφιαην.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ δεηείηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα:
Σελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ πνπ έζεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζηελ
3632/14-12-2017 ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηελ νπνία εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ ζην Γήκν καο ζπλνιηθνχ
πνζνχ € 2.991.330,12 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Βεληίωζη – Αναβάθμιζη ηος Γημοηικού θωηιζμού με σπήζη νέων
ηεσνολογιών και εξοικονόμηζη ενέπγειαρ» σο εμήο:


Πνζφ €2.243.497,59 θαηά 75% απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ



Πνζφ €747.832,53 θαηά 25% απφ πφξνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ.

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ηα πξαθηηθά
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006,
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Δπζηαζίνπ, Κνπξή θαη δειώλνληαο ιεπθό νη θ.θ. Σζαηζνύιε, όθεο, ελώ νη θ.θ.
Γ. Παληαδόπνπινο θαη Πνύινο πξνζσξηλά βξίζθνληαη εθηόο αηζνύζεο)
Απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο πνπ έζεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλ, ζηελ 3632/14.12.2017 ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηελ νπνία εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε ηνθνρξεσιπηηθνύ
6

ΑΔΑ: ΩΓ0ΧΩΡΥ-ΟΗ4

δαλείνπ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.91.330,12 €, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε –
Αλαβάζκηζε ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο», σο εμήο:
Οι όποι έγκπιζηρ έσοςν ωρ εξήρ:
1. Γηάξθεηα εμόθιεζεο ηνπ δαλείνπ 10 ρξόληα.
2. Έλαξμε εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ από ηελ 1/1 ηνπ επνκέλνπ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έηνπο, όπσο πξνθύπηεη
από ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
3. Δπηηόθην ρνξήγεζεο :
- ηαζεξό (ελδεηθηηθό) 3,39% γηα ην 75% από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ, ηο ακπιβέρ δε επιηόκιο
θα

πποζδιοπιζηεί καηά ηο σπόνο ηηρ εκηαμίεςζηρ ηος εν λόγω ποζού από ηην ΕΣΕπ ππορ ηο Σ.Π

και Δανείων.
- ηαζεξό επηηόθην 4,95% , γηα ην 25% από ην Σ.Π θαη Γαλείσλ
4. Δλδεηθηηθή ηνθνρξενιπηηθή δόζε:
α) €268.267,67

γηα ην 75% από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ

β) €96.612,71 γηα ην 25% από ην Σ.Π θαη Γαλείσλ
Οη ηνθνρξενιπηηθέο δόζεηο ππνινγίδνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο ζύλζεηεο ρξενιπζίαο θαη ε θαηαβνιή ησλ
ηνθνρξενιπηηθώλ δόζεσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηνπο έληεθα (11) πξώηνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ.
5. Δπηηόθην ππεξεκεξίαο: κία (1) πνζνζηηαία κνλάδα πάλσ από ηα εθάζηνηε ηζρύνληα ζπκβαηηθά επηηόθηα.
6. Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ ζε θεθάιαην, θάζε είδνπο ηόθνπο, ηόθνπο ησλ ηόθσλ, έμνδα θ.ι.π., ν νθεηιέηεο
εθρσξεί ζηνλ δαλεηζηή από ηώξα θαη γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη ν δαλεηζηήο δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη
ηελ εθάζηνηε νθεηινκέλε δόζε:
α) από όια γεληθά ηα έζνδα ηνπ θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο

(ΚΑΠ), ηαθηηθά

θαη έθηαθηα, από νπνηαδήπνηε πεγή θαη αηηία παξόληα θαη κειινληηθά, ηηο πξνζόδνπο ηνπ, ηα κηζζώκαηα ηηο πξνο
απηόλ ρξεκαηηθέο παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο από ην Διιεληθό Γεκόζην ή ηξίηνπο, παξνύζεο θαη κειινληηθέο εθηόο
εθείλσλ πνπ δελ εθρσξνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ Ν.2503/97 άξζξν 11 παξ.29Β5, θαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3463/2006 όπσο ην ηειεπηαίν εδάθην απηήο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3α ηνπ άξζξνπ
45 ηνπ Ν. 3731/2008, ην αλάινγν πνζό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα θαλνληθή εμππεξέηεζε ηνπ
δαλείνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε εθάζηνηε ηξέρνπζα δόζε κεηά ησλ ελ γέλεη ηόθσλ, εμόδσλ θ.ι.π. ζα πξέπεη

λα θαιύπηεηαη από

ηα εθρσξεζέληα έζνδα ηνπ νθεηιέηε.
β) Γηα πξόζζεηε αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ ην Σ.Π θαη Γαλείσλ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε :
1] Δγγξαθή ππνζήθεο επί αθηλήησλ ή κέξνπο απηώλ γηα ην πνζό ηνπ δαλείνπ εθόζνλ ηα αθίλεηα απηά αλήθνπλ θαηά
θπξηόηεηα ζηνλ δαλεηνιήπηε θαη είλαη δεθηηθά απαιινηξηώζεσο ππό ηε γεληθή ηνπ όξνπ έλλνηα.
2) ύζηαζε ελερύξνπ επί θηλεηώλ ή κέξνπο απηώλ γηα ην πνζό ηνπ δαλείνπ εθόζνλ ηα θηλεηά απηά αλήθνπλ θαηά
θπξηόηεηα ζηνλ δαλεηνιήπηε θαη είλαη δεθηηθά κεηαβηβάζεσο.
3) Παξνρή εγγύεζεο ππέξ ηνπ δαλεηνιήπηε εθ κέξνπο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ή ρξεκαηνπηζησηηθώλ
νξγαληζκώλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ή ελσζηαθώλ νξγάλσλ ή δηεζλώλ νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ κεηαμύ ησλ
ζθνπώλ ηνπο ηελ παξνρή ηέηνησλ εγγπήζεσλ.
o

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ε αμία ηεο αζθάιεηαο πνπ έρεη εθρσξεζεί, έρεη κεησζεί θαη δελ θξίλεηαη
από ην Σακείν επαξθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ, ν νθεηιέηεο νθείιεη λα ηε ζπκπιεξώζεη θαηά ηε
ζρεηηθή ππόδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, δηαθνξεηηθά ην δάλεην γίλεηαη ιεμηπξόζεζκν
θαη απαηηεηό [άξζξν 10 ΠΓ 169/2013.
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7. Ο νθεηιέηεο γίλεηαη ππεξήκεξνο αλ δελ εμνθιήζεη εκπξόζεζκα δύν νπνηεζδήπνηε εηήζηεο ηνθνρξενιπηηθέο δόζεηο,
ηνπο θάζε είδνπο ηόθνπο, ηνπο ηόθνπο ησλ ηόθσλ θαη ηα θάζε θύζεσο έμνδα. Ζ θαζπζηέξεζε δύν νησλδήπνηε
δόζεσλ θαζηζηά απηνδηθαίσο ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό ην ζύλνιν ηνπ δαλείνπ, εθηόο αλ άιισο ήζειε
απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ, κεηά από αίηεζε ηνπ Γήκνπ εληόο έμη (6) κελώλ από
ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο δεύηεξεο αλσηέξσ δόζεο, δειαδή:
Ζ ππεξεκεξία ηνπ νθεηιέηε αξρίδεη, γηα ηηο δύν θαζπζηεξνύκελεο εηήζηεο ηνθνρξενιπηηθέο δόζεηο πνπ νθείινληαη,
από ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο δεύηεξεο, θαη γηα ηνπο θάζε είδνπο ηόθνπο, ηνπο ηόθνπο ησλ ηόθσλ, ηα έμνδα θαη
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ δαλεηζηή από ην δάλεην, από ηελ εκεξνκελία πνπ ρξεώλνληαη. ε πεξίπησζε ηέηνηαο
ππεξεκεξίαο ρσξίο θακηά δηαηύπσζε, όιν ην δάλεην θαζίζηαηαη ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό θαη πξηλ ηελ ιήμε
ηνπ, ην δε παξόλ ζπκβόιαην θεξύζζεηαη από ηώξα εηδηθά γηα ην ιόγν απηό ηίηινο εθηειεζηόο θαη εθθαζαξηζκέλνο,
κε εηδηθή πξνο ηνύην ζπκθσλία θαη απνηειεί λόκηκν ηίηιν είζπξαμεο θαηά ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ.
Σν δηθαίσκα ηνπ δαλεηζηή λα δεηήζεη ηόθνπο επί ησλ ηόθσλ ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 12 παξ.1 ηνπ Ν.2601/98.
8. Ο Δήμορ μαρ οθείλει να αναγπάθει ζηον πποϋπολογιζμό ηος και μέσπι ηην απόζβεζη ηος δανείος, ηο ζσεηικό
ηοκοσπεολύζιο.
9. Ππόζθεηερ ςποσπεώζειρ ηος δανειολήπηη
III. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Έξγν/α
Ο δαλεηνιήπηεο πξέπεη:
(α)

λα παξαδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξία/ξίεο ή πξόζζεηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε
ρξεκαηνδόηεζε, πξνκήζεηα, πινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηνπ Έξγνπ ή ζρεηηθά κε
ην Έξγν νη νπνίεο ζα απαηηεζνύλ,

(β)

λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζην Σ.Π. & Γαλείσλ θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, νπνηαδήπνηε νπζηώδε αιιαγή ζην
Έξγν ή ζε νπνηνδήπνηε Πξόγξακκα(ηα), ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε ηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη πξνο
Σ.Π. & Γαλείσλ όζνλ αθνξά ην Έξγν, αλαθνξηθά κε, κεηαμύ άιισλ, ην ηίκεκα, ην ζρεδηαζκό, ηα ζρέδηα, ην
ρξνλνδηάγξακκα ή ην πξόγξακκα δαπαλώλ ή ην ζρέδην ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ(ησλ) ελ ιόγσ
Πξνγξάκκαηνο(ησλ),

(γ)

λα ελεκεξώλεη ακέζσο ην Σ.Π. & Γαλείσλ:
γηα νπνηαδήπνηε αγσγή ή δηακαξηπξία ή έλζηαζε πνπ έρεη εγείξεη νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο ή γηα νπνηαδήπνηε

(i)

θαηαγγειία πνπ έρεη ιάβεη ν δαλεηνιήπηεο γηα νπνηαδήπνηε Πεξηβαιινληηθή Αμίσζε πνπ, απ’ ό,ηη γλσξίδεη, έρεη
εγεξζεί ή επαπεηιείηαη θαηά ηνπ δαλεηνιήπηε ή/θαη ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ θαη αθνξά πεξηβαιινληηθά ή άιια ζέκαηα πνπ
επεξεάδνπλ ην Έξγν ή νπνηνδήπνηε εθ ησλ Πξνγξακκάησλ, θαη
γηα νπνηνδήπνηε γεγνλόο ή ζπκβάληνο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη γλώζε θαη ην νπνίν ζέηεη ζε νπζηαζηηθό θίλδπλν ή

(ii)

επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ,
γηα θάζε αλαζηνιή, αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε Πεξηβαιινληηθήο Άδεηαο, θαη λα θαζνξίζεη ηα

(iii)

κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ζε ζρέζε κε απηά ηα ζέκαηα,
(δ)

γεληθά λα ελεκεξώλεη ην Σ.Π. & Γαλείσλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε γλσζηό ζε απηόλ γεγνλόο ή ζπκβάλ ην
νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ εύινγε γλώκε ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, ελδέρεηαη λα βιάςεη νπζηαζηηθά ή λα
επεξεάζεη ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ή ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε Πξνγξάκκαηνο θαη

(ε)

λα επηδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ όια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα δεηεζνύλ επιόγσο
ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδόηεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη ηηο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε.

IV. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
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Ο δαλεηνιήπηεο ππνρξενύηαη, ζε εηήζηα βάζε, λα παξαδίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηε πξόνδν ηνπ έξγνπ ζηε θάζε
πινπνίεζεο, ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό Τπόδεηγκα 1, πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ
ΔΣΔπ.:
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ/ησλ έξγσλ
Έγγξαθν/ πιεξνθνξίεο

Πξνζεζκία

Έθζεζε Πξνόδνπ Έξγνπ
Μηα ζχληνκε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, εμεγψληαο ηνπο
ιφγνπο γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο έλαληη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ,
Δλεκέξσζε γηα ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο θάζε θπξίσο ηκήκαηνο ηνπ
έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ελδερφκελεο θαζπζηέξεζεο
Δλεκέξσζε γηα ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα
ελδερφκελεο απμήζεηο ζην θφζηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πξνυπνινγηζκέλν
θφζηνο
Πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο πνπ έρεη επίπησζε ζην
πεξηβάιινλ
Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ή ηε ρξήζε έξγνπ θαη ζρφιηα
Σπρφλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ηπρφλ ζεκαληηθφο θίλδπλνο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
Οπνηαδήπνηε λνκηθή ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην έξγν, πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
δηάξθεηα.
Μηα Έθζεζε Δθρψξεζεο, κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ
νθεηιφκελν πνζφ βάζεη ησλ πκθσληψλ Δπαλεθρψξεζεο ή έλαο
δηακνηξαζκφο ηνπ ζε κηθξφηεξα πνζά
Γιώζζα ζύληαμεο αλαθνξώλ

Έλα ρξφλν κεηά ηελ
πξψηε εθηακίεπζε θαη ζηε
ζπλέρεηα
κέρξη
ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ

ΗΗΗ

πρλόηεηα
αλαθνξάο
Δηεζίσο

Διιεληθά & Αγγιηθά

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο

Ο δαλεηνιήπηεο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε θαη ηελ αξρηθή
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό Τπόδεηγκα 2, πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί
ζηελ ΔΣΔπ:
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο
Έγγξαθν/ πιεξνθνξίεο
Έθζεζε Οινθιήξσζεο Έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ:
Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ
φπσο νινθιεξψζεθε, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο νπνηαζδήπνηε
ζεκαληηθήο αιιαγήο
Σελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο θάζε θπξίσο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ,
εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ελδερφκελεο θαζπζηέξεζεο
Σν ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ελδερφκελεο
απμήζεηο ζην θφζηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο
Σνλ αξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην
Έξγν: ηφζν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηελ πινπνίεζε, φζν θαη ησλ
κφληκσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ,
Πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο πνπ έρεη επίπησζε
ζην πεξηβάιινλ
Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ή ηε ρξήζε έξγνπ θαη ζρφιηα
Σπρφλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ηπρφλ ζεκαληηθφο
θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
Οπνηαδήπνηε λνκηθή ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην έξγν, πνπ ελδέρεηαη λα έρεη
δηάξθεηα.
Γιώζζα ζύληαμεο αλαθνξώλ

Ζκεξνκελία παξάδνζεο ζηελ Σξάπεδα
1 ρξφλν κεηά ηελ ηειεπηαία εθηακίεπζε
πξνο ην Γαλεηνιήπηε

Διιεληθά & Αγγιηθά

V. Δπηζθέςεηο από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ
Θα επηηξέπνληαη ζε πξόζσπα πνπ είλαη εληεηαικέλα από ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα Δπελδύζεσλ, θαζώο θαη ζε
πξόζσπα πνπ είλαη εληεηαικέλα από άιια ζεζκηθά όξγαλα ή νξγαληζκνύο ηεο ΔΔ, όηαλ απηό επηηάζζεηαη από ηηο
αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, λα επηζθέπηνληαη ηνπο ρώξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα
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έξγα πνπ απνηεινύλ ην Έξγν θαη λα δηελεξγνύλ ηνπο ειέγρνπο πνπ απηά επηζπκνύλ θαη ζα ηνπο παξέρεη ή ζα
θξνληίζεη λα ηνπο παξαζρεζεί θάζε απαξαίηεηε ζπλδξνκή πξνο ην ζθνπό απηό.
Δπηπξόζζεηα αλαγλσξίδεηαη όηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα θνηλνινγήζεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Έξγν ζε νπνηνδήπνηε αξκόδην ζεζκηθό όξγαλν ή νξγαληζκό ηεο ΔΔ, ζύκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ.
 Λνηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ δαλεηνιήπηε Γήκνπ
α) λα ζπληεξεί, λα επηδηνξζώλεη, λα επηζεσξεί θαη λα αλαθαηλίδεη όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ
κέξνο ηνπ(ησλ) Πξνγξάκκαηνο(σλ), όπσο απαηηείηαη γηα λα ηα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο,
β) λα επηηξέπεη εγθαίξσο ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, ηεο ΔΣΔπ θαη όισλ ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο
ΔΔ θαη ζε ηπρόλ άιινπο θνξείο πνπ είλαη δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλνη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία λα
δηελεξγνύλ δξαζηεξηόηεηεο ινγηζηηθνύ ή/ θαη άιινπ ειέγρνπ, λα έρνπλ πξόζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία
ή πξόζζεηε ηεθκεξίσζε πνπ ελδερνκέλσο δεηήζνπλ, λα επηζεσξνύλ θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα πνπ
πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθό Πξόγξακκα, θαζώο θαη λα δηεμάγνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ην
εθάζηνηε Πξόγξακκα, θαη λα ηνπο παξέρεη ή λα θξνληίδεη λα ηνπο παξέρεηαη, όιε ε αλαγθαία βνήζεηα γηα
απηνύο ηνπο ζθνπνύο.
γ) λα αγνξάδεη εμνπιηζκό, λα δηαζθαιίδεη ππεξεζίεο θαη λα δηαηάδεη εξγαζίεο γηα ην(ηα) Πξόγξακκα(ηα)
δ) λα εθηειεί θαη λα ιεηηνπξγεί θάζε Πξόγξακκα ζύκθσλα κε ηηο αξρέο δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ ηζρύνπλ άκεζα γηα ην
ελ ιόγσ Πξόγξακκα.
 Ο Γήκνο ζα αλαγλσξίδεη, ζα απνδέρεηαη θαη ζα ζπκθσλεί όηη νπνηαδήπνηε
αζέηεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεώζεώλ ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επίζπεπζε ή/ θαη απαίηεζε πξνπιεξσκήο ηνπ
δαλείνπ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί.


Σέινο ν Γήκνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ζε
ζρέζε κε ηα επελδπηηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ην ελ ιόγσ δάλεην.

Απόδοζη - Εκηαμίεςζη
10. Σν πνζό ηνπ δαλείνπ ζα απνδίδεηαη κεηά ηε ζπλνκνιόγεζή ηνπ, θαηόπηλ εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ καο σο εμήο:


γηα ην έξγν 10% ηνπ πνζνύ θαηαβάιιεηαη ρσξίο θαλέλα δηθαηνινγεηηθό. Σν δε ππόινηπν πνζό ζα

θαηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ θαη ύζηεξα από πηζηνπνίεζε ζεσξεκέλε από ηα αξκόδηα όξγαλα. Από
ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη θάζε θνξά ζα αθαηξείηαη ην πνζό ηεο ηπρόλ πξνθαηαβνιήο.


γηα ηηο πξνκήζεηεο κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηα πξαθηηθά παξάδνζεο παξαιαβήο.

Από ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη αθαηξείηαη ην πνζό ηεο ηπρόλ πξνθαηαβνιήο.
11. Από θάζε πνζό ηνπ δαλείνπ πνπ ζα αλαιακβάλεηαη θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από θάζε αλάιεςε θαη κέρξη ηελ
έλαξμε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ, ζα παξαθξαηείηαη από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ν απλόρ καθαπόρ
ηόκορ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε αλαιακβαλόκελν πνζό.
12. Σν δάλεην κπνξεί λα εμνθιεζεί θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ, είηε ζην ζύλνιν ηνπ, είηε κεξηθώο.
13. Σν δάλεην είλαη αδηαίξεην, νζνηδήπνηε θαη νπνηνηδήπνηε είλαη νη γεληθνί, εηδηθνί ή θαζνιηθνί δηάδνρνη ηνπ.
14. Όια ηα έμνδα, δηθαηώκαηα, ππέξ ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ

γηα ηελ αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη νη

επηβαξύλζεηο, πνπ αθνξνύλ ζηε ζπλνκνιόγεζε, εμππεξέηεζε θαη εμόθιεζε ηνπ παξόληνο δαλείνπ θαη γεληθά όια ηα
έμνδα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, βαξύλνπλ εμ΄ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ηνλ νθεηιέηε θαη
ζπλνκνινγνύληαη ζην πνζό ησλ ΔΤΡΧ 10.000,00, ηα νπνία αλαιύνληαη εηδηθόηεξα σο εμήο: α) ακνηβή γηα ηε
ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ € 7.000,00, β) έμνδα γηα δηαδηθαζία
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έγθξηζεο € 2.000,00, γ) δαπάλεο γηα ηνλ νηθνλνκηθό θαη λνκηθό έιεγρν ησλ εμαζθαιίζεσλ ησλ δαλείσλ € 1.000,00 θαη ζα
θαηαβάιινληαη από ηνλ δαλεηδόκελν θαηά ηελ πξώηε εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ.
15. Γηα ηελ πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, πξνο εθδίθαζε νπνηαζδήπνηε από ην δάλεην δηαθνξάο, αξκόδηα ζα είλαη
ηα Γηθαζηήξηα Αζελώλ.
16. Ο Γήκνο καο εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ζιηνύπνιεο, θ. Βαζίιεην Βαιαζόπνπιν, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνύ
ζπκβνιαίνπ, ηελ αλάιεςε ηνπ πξντόληνο ηνπ δαλείνπ θ.ι.π.
17. Ο Γήκνο καο απνδέρεηαη ηελ ηνθνδνζία ησλ ηόθσλ ππέξ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.
18. Ο Γήκνο καο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δάλεην κόλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία θαη ρνξεγήζεθε.


Σν πξντόλ ηνπ δαλείνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην ζθνπό πνπ ρνξεγείηαη.

Απαγνξεύεηαη ε εθηακίεπζε νπνηνπδήπνηε πνζνύ δαλείνπ γηα άιιν ζθνπό. ε πεξίπησζε πνπ ην ζύλνιν ή κέξνο ηνπ
δαλείνπ δελ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ζθνπό πνπ ρνξεγήζεθε, επηζηξέθεηαη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ ζε ηζόπνζε απόζβεζε
ηνπ αξρηθνύ δαλείνπ.


Ο Γήκνο νθείιεη λα νινθιεξώζεη ην έξγν γηα ην νπνίν δαλεηνδνηείηαη κέρξη ηελ ηειηθή εκεξνκελία πνπ

δηεπθξηλίδεηαη ζην αίηεκα εθρώξεζεο [allocation request].
19. Ζ από ηνλ Γήκν καο παξάβαζε θαη ελόο από ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο

παξέρεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη

Γαλείσλ ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ιεμηπξόζεζκν θαη απαηηεηό ην δάλεην θαη πξηλ ηελ ιήμε ηνπ.
20. Ο Γήκνο ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα θάζε λόκηκνπ ειέγρνπ.
Οη αλσηέξσ εηδηθόηεξνη όξνη θαζώο θαη νη ζπλήζεηο ζα δηαηππσζνύλ εθηελέζηεξα ζην ζρεηηθό δαλεηζηηθό ζπκβόιαην.

Η απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 422/2017 και είναι αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Μ. ΚΟΤΡΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο, Κ.Παπαδόπνπινο, Α.Υσκαηά,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Α.Μαξθνπιάθε, Η.Αληδηλάο, Γ.Γεσξγίνπ,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, 21.12.2017

Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο, Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Μ.Μπαζνύξεο, Α.Κνύξηεο, Α.Παλαγηώηαξεο, Η.Γξεγνξέαο,
Δ.Καπίξε, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο, Γ.Αγαδάθνο, Η.Πνύινο,
Γ.Παληαδόπνπινο, Α.Σζαηζνύιε, Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.όθεο

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ
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