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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
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Από το πρακτικό της αριθμό 17/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/10/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 06/10/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-258/10-10-2017

Αίτηση για επιμήκυνση δανείων από Τ.Π.Δ. κατά πέντε έτη (εφαρμογή της παρ. 3
άρθρου 50 του Ν.4483/2017).

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ θέμα της έκτακτης ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγο και
Προϊστάμενο Διοικητικής –Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη
του Δ.Σ. την επιμήκυνση δανείων από Τ.Π.Δ. κατά πέντε έτη (εφαρμογή της παρ. 3 άρθρου 50
του Ν.4483/2017), σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κιλκίς,  6 Οκτωβρίου 2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου :  3749

Εισήγηση για το δέκατο θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς της Τρίτης 10 Οκτωβρίου
2017 για την Αίτηση για επιμήκυνση δανείων από Τ.Π.Δ. κατά πέντε έτη (εφαρμογή της παρ. 3 άρθρου
50 του Ν.4483/2017)

Κυρία Πρόεδρε και κύριοι Σύμβουλοι,
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σας παραθέτω το έγγραφο (0)113759_17/08.09.2017 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  που
αφορά στην επιμήκυνση των δανείων των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών. Για
την υποβολή της πρότασης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και
έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 08-09-2017ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ. (0)113759_17ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ : ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν&Π.Α,ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ &ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (Δ7) ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 40Τ.Κ. : 10174 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Μαντοπούλου
Τηλέφωνο : 2132116219
E-Mail : e.mantopoulou@tpd.gr
ΘΕΜΑ : «Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογήτης παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4483/28-7-2017 που αφορά τηνεπιμήκυνση των ήδη χορηγηθέντων δανείων των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών»

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4483/28-7-2017	 (ΦΕΚ	 107/τ.Α΄/31-07-2017) ορίζεται ότι ηδιάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προςτα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις αυτών, δύναται να

επιμηκυνθεί άπαξ έως πέντε (5) έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης όπως αυτή ισχύει σήμερα,ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του οικείου νομικού πρόσωπου έως 31.10.2017, μετά απόαπόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζονται τα προς επιμήκυνση δάνεια και οχρόνος επιμήκυνσης αυτών. Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοιεν ισχύ πλην του επιτοκίου, το οποίο αναπροσαρμόζεται στο ισχύον για την αναχρηματοδότησησυναφθέντων δανείων των Ο.Τ.Α. με το Τ.Π.Δ.
2. Με την υπ. αρ.3620/11/31-8-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων καθορίστηκαν η διαδικασίακαι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, ως εξής :

Δικαιούχοι:

1. τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α.
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2. οι δημοτικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
Υποχρεώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση :

 άληκτο κεφάλαιο την 1/1/2018  χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π και Δανείων (δενσυμπεριλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές )
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά έγκρισης της ρύθμισης1) Αίτηση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου δανειολήπτη προς το Ταμείο έως 31-10-2017.2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. ή τηςδημοτικής επιχείρησης αυτού για την υπαγωγή στην ρύθμιση, όπου θα αναφέρονται:- Τα προς επιμήκυνση δάνεια (α.α. όπως αυτά εμφανίζονται στην αναλυτική κατάστασηδανείων του Τ.Π. και Δανείων)- Αιτούμενο επιτόκιο (μικτό ή κυμαινόμενο)-Αιτούμενη διάρκεια επιμήκυνσης κάθε δανείου (από 1 έως 5 έτη)3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.ή της Δημοτικής Επιχείρησης για Παροχή συναίνεσης - εγγύησης του Δήμου…………………… για την υπαγωγήστην ρύθμιση των συναφθέντων δανείων του Ν.Π.Ι.Δ. ή της Δημοτικής Επιχείρησης σύμφωνα με το σχετικόυπόδειγμα .
Νέο Επιτόκιο Ρύθμισης : Αναπροσαρμογή του επιτοκίου των συναφθέντων δανειακών συμβάσεων τωνΝ.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α καθώς και των δημοτικών επιχειρήσεων αυτών στο ισχύον για την αναχρηματοδότησησυναφθέντων δανείων των Ο.Τ.Α. με το Τ.Π.Δ, όπως αυτό επαναπροσδιορίσθηκε		με	την	υπ΄αριθ.	3617/6-

7-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων, ως εξής:

Σταθερό για δέκα( 10 ) έτη 5,10%Κυμαινόμενο μέχριείκοσι πέντε (25) έτη 4,30% + Euribor εξαμήνου

Μικτό Επιτόκιο
 Σταθερό για τα δέκα  ( 10) πρώτα έτη 5,10%
 Για το υπόλοιπο μέχρι τηλήξη της διάρκειαςεξυπηρέτησης τουδανείου μέχρι δεκαπέντε(15) έτη κυμαινόμενοεπιτόκιο με βάση τοEuribor 6μήνου +περιθώριο 4,30%αναπροσαρμοζόμενο την1/1 & 1/7 εκάστου έτους.

Σημειώνεται ότι μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου (10 έτη), ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμααναθεώρησης ή μετατροπής του επιτοκίου, σύμφωνα με αυτά που θα ισχύουν σε αντίστοιχες κατηγορίεςδανειοδότησης, και εφόσον το ζητήσει, ένα μήνα πριν τη λήξη της ανωτέρω περιόδου.
Διάρκεια
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Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π. και Δανείων προς τα νομικά πρόσωπαιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις αυτών, επιμηκύνεται άπαξ έως πέντε (5) έτη απότη λήξη της δανειακής σύμβασης , όπως αυτή ισχύει σήμερα,
Έναρξη  της ρύθμισηςΗ έναρξη εξυπηρέτησης της ρύθμισης μετά την επιμήκυνση ορίζεται η 1/1 /2018, (υπολειπόμενα έτηεξυπηρέτησης  συν τα έτη της επιμήκυνσης).
Τοκοχρεολυτικές δόσειςΤο δάνειο θα εξοφλείται κατά το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας, με σταθερές δόσεις, θα καταβάλλει δε οοφειλέτης στο δανειστή, τους πρώτους έντεκα μήνες κάθε χρόνου, [1η Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου], από τηνέναρξη διάρκειας και μέχρι τη λήξη του δανείου, το ένα ενδέκατο της ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης , κάθεμήνα ώστε να έχει καταβληθεί ολόκληρη η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση, δηλαδή στις 31/12 κάθε χρόνου πουείναι η ημερομηνία λήξης της.
Δανειακή σύμβασηΔεν απαιτείται η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης.Οι λοιποί όροι των ισχυουσών δανειακών συμβάσεων των χορηγηθέντων δανείων που επιμηκύνονται με τηνπαρούσα ρύθμιση διατηρούνται ακέραιοι εν ισχύ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ

Εσωτ. Διανομή: Δ7
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΗΜΟΣ…………………….

……………………………… Αριθ.Απόφασης………………
Θέμα: Παροχή εγγύησηςΤο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου………………………………. εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίουτης Δημοτικής Επιχείρησης / ή του Ν.Π.Ι.Δ. …………………για υπαγωγή στη ρύθμιση των συναφθέντων δανείωντης Δημοτικής Επιχείρησης/ ή  του Ν.Π.Ι.Δ………………………..με το Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξειςτης παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.4483/2017 και παρέχει την εγγύησή του για την ομαλή εξυπηρέτηση των ενλόγω δανείων και κατά τη χρονική περίοδο της επιμήκυνσης και ειδικότερα:

α) Εκχωρεί από τώρα και μεταβιβάζει λόγω ενεχύρου στο Ταμείο απ’ όλα τα δυνάμενα να εκχωρηθούν
γενικά έσοδά του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά καιέκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τιςπρος αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες καιμελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και μετη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτήςαντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό πουαπαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση της παρούσας ρύθμισης και δηλώνει ότιποσό ίσο με την τοκοχρεολυτική δόση αυτής δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστήούτε θα συμβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησής της.β) Παρέχει από τώρα την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του τόσο στο Ταμείο Παρ/κων καιΔανείων όσο και σ’ οποιονδήποτε είναι διαχειριστής των εσόδων αυτών ή τηρεί λογαριασμό του ή ενεργείτις εισπράξεις του, να παρακρατεί οίκοθεν το Ταμείο ή να κατατίθεται σ’ αυτό το ποσό της ετήσιαςτοκοχρεολυτικής δόσης, των επιμηκυνθέντων δανείων όπως αυτή θα διαμορφωθεί λόγω της παρούσαςρύθμισης για την τακτική εξυπηρέτηση αυτής ,   ευθυνόμενος αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρο μετο  Ν.Π.Ι.Δ. ή τη Δημοτική Επιχείρηση, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την υποβολή αίτησης στο Τ.Π.Δ. για επιμήκυνση δανείων από Τ.Π.Δ. κατά πέντε έτη
(εφαρμογή της παρ. 3 άρθρου 50 του Ν.4483/2017) με εφαρμογή του σταθερού επιτοκίου
5,10%.
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 Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμο Κιλκίς για να ληφθεί Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί έγκρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς για Παροχή συναίνεσης - εγγύησης του Δήμου
Κιλκίς για την υπαγωγή στην ρύθμιση των συναφθέντων δανείων της Δημοτικής
Επιχείρησης σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-258/10-10-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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