ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 410/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη &
Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 23588/21-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζουριδάκης Ευτύχιος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σκληρός Φίλιππος
14
15
Σολδάτος Γεώργιος
15
16
Βλάχου Ειρήνη
16
17
Γιαννιώτης Παναγιώτης
17
18
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Ζαβιτσάνος Πέτρος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, Βερύκιος Σπυρίδων, Σκληρός Φίλιππος και Σαρανταένας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρόκκος Στυλιανός αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος κ. Γληγόρης Παναγιώτης.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10
θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου συνολικού ποσού 700.000,00 ευρώ από το
Ταµείο Παρ/κων και ∆ανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017
και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1377/τ.
Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου
τα εξής:
«Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 27084/11-4-2019 [Α∆Α:ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ] απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήµου Λευκάδας» στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I,
ύστερα από το µε αρ. πρωτ. 76015/20-12-2018 αίτηµα ένταξης από τον ∆ήµο Λευκάδας.
Η χρηµατοδότηση του έργου πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνοµολογείται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του Κύριου του 'Εργου και του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αφορά εργασίες βελτίω σης αγροτικών δρόµων
∆ήµου Λευκάδας.
Με την αριθµ.120/2019-Α∆Α:ΩΓ6ΜΩΛΙ-5ΙΩ απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αποδοχή της χρηµατοδότησης
700.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω ένταξης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου
Λευκάδας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι.
Κατά την 3681/18-04-2019 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο ∆ήµο µας, συνολικού ποσού € 700.000,00 , το οποίο
εντάσσεται στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου
Λευκάδας », ως εξής:
Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό
€ 525.000,00
Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων, ποσό
€ 175.000,00
Kατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούµαστε
την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην
3681/18-4-2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο ∆ήµο
µας συνολικού ποσού €700.000,00, ενταγµένου στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας », ως εξής:
Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό
Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων, ποσό

€ 525.000,00
€ 175.000,00

Οι όροι έγκρισης έχουν ως εξής:
1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια.
2. Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου : η 1/1 του εποµένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προµήθειας
έτους, όπως προκύπτει από την σύµβαση ανάθεσης του έργου ή της προµήθειας.
3. Επιτόκιο χορήγησης :
Σταθερό (ενδεικτικό) 3,31% για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο θα
προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εκταµίευσης του εν λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Τ.Π
και ∆ανείων.
Σταθερό επιτόκιο 3,43% , για το 25% από το Τ.Π και ∆ανείων
4. Ενδεικτική τοκοχρεολυτική δόση:
α)

€ 44.687,83

για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

β)

€ 15.021,75

για το 25% από το Τ.Π και ∆ανείων

5. Επιτόκιο υπερηµερίας: µία (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συµβατικά επιτόκια
6. Συνοµολόγηση δανείου :
Με τη σύναψη της δανειακής σύµβασης του δικαιούχου φορέα και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
συνοµολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, ενώ
το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται µε πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκοµιζόµενης από το δικαιούχο
σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προµήθειας.
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7. Εκχώρηση εσόδων
Στη δανειακή σύµβαση περιλαµβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ µέρους του δικαιούχου προς το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σε περίπτωση µη ορθής και σύννοµης χρήσης των πόρων του προγράµµατος
(σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ’αρίθµ. 13022/2018 ΚΥΑ).
8. Απόδοση – Εκταµίευση
• Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηµα εκταµίευσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τη χορήγηση µέρους
του δανείου που αφορά σε δαπάνες του εγκεκριµένου έργου του, ως ακολούθως:
o α) Προκαταβολή, σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και την
(προσκοµιζόµενη) υπογεγραµµένη σύµβαση ανάθεσης του έργου/προµήθειας.
o β) Με την υποβολή από το δικαιούχο κάθε εγκεκριµένου λογαριασµού/ πιστοποίησης/ τιµολογίου
προµηθειών.
o γ) Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να
τεκµηριώνουν τις εκταµιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους µε την υποστήριξη
της Τεχνικής Γραµµατείας.
9. Ενδιάµεσοι τόκοι
Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαµβάνεται και για το χρονικό διάστηµα από κάθε ανάληψη µέχρι την
έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων από το Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ο απλός καθαρός τόκος που αντιστοιχεί στο
αναλαµβανόµενο ποσό, µε µεταφορά αντίστοιχου ποσού στο λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τίτλο «Πρόγραµµα Φιλόδηµος»
10. Πληρωµή δανειακών υποχρεώσεων
• Η πληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων, µε βάση την συνοµολογηθείσα δανειακή σύµβαση δικαιούχου
και Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τα εγκεκριµένα έργα του Προγράµµατος, δε βαρύνει το
δικαιούχο, µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13022/19-4-2018.
• Η πληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων, σύµφωνα µε τις συνοµολογηθείσες
δανειακές συµβάσεις, γίνεται από το Π∆Ε του Υπουργείου Εσωτερικών, µε µεταφορά ποσών στον
λογαριασµό της παρ. 3 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.
• Η πληρωµή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της
ανωτέρω ΚΥΑ, ανά εξάµηνο από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, µε βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόµενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταµείο
παρακαταθηκών και ∆ανείων.
• Για τις πληρωµές απαιτούνται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 της A.Π.134453/23-12-2015 (Β’ 2857),
αναλογικά εφαρµοζόµενα.
11. Πρόωρη εξόφληση δανείου.
Η πληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέσω του Π∆Ε,
σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, δύναται να περιλαµβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόµα και
εντός της περιόδου χάρητος, µέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε δηµοσιονοµικές δυνατότητες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
12. Ασφάλεια δανείου.
Για την ασφάλεια του δανείου, στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των
Υπουργών Εσωτερικών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), ο ∆ήµος
µας (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταµείο Παρ/κων και ∆ανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη την διάρκεια του
δανείου 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 των
δανειακών υποχρεώσεών του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωµένων οφειλών του.
13. Καταγγελία δανειακής σύµβασης.
στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της ΚΥΑ:
•

•

που ο ∆ήµος µας δεν κάνει ορθή και σύννοµη χρήση των πόρων του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», όπως
αυτό διαπιστώνεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, την Τεχνική Γραµµατεία ή ελεγκτικά όργανα
που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
έργων που δεν είναι ολοκληρωµένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», ή
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που ο ∆ήµος µας , µετά την ολοκλήρωση του έργου, δεν διασφαλίζει τη λειτουργία και τη συντήρησή του,
σύµφωνα µε το σκοπό της ένταξης, για πέντε έτη ή και περισσότερο,
ο ∆ήµος µας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συµφωνεί να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
• εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», µε εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
• καταγγέλλεται η δανειακή σύµβαση
• παύει να χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε η πληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων και ο ∆ήµος µας
υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το σύνολο του ποσού που έχει
εκταµιευθεί προς αυτόν από το συνοµολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί
από το Π∆Ε για την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές
ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύµβασης περί εκχώρησης των µελλοντικών εσόδων µας
για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωµένων οφειλών µας.
• Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το Π∆Ε, µετά την απένταξη του έργου,
αποδίδονται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στο Π∆Ε ως έσοδο ή συµψηφίζονται µε
υποχρεώσεις άλλων δανείων.
•

14. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι :
• Ο ∆ήµος µας συµπληρώνει σε ετήσια βάση τυποποιηµένα δελτία παρακολούθησης για την καταγραφή της
εξέλιξης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου του και τα αποστέλλει στην Τεχνική Γραµµατεία.
• Η Τεχνική Γραµµατεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις και υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση προόδου προς την
∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Τεχνική Γραµµατεία διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από
πρόσθετες διευκρινίσεις ή λοιπές πληροφορίες, προκειµένου να αποκτά σαφή εικόνα για την πορεία
υλοποίησης των δράσεων.
• Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, µε βάση τις συγκεντρωτικές εκθέσεις, εισηγείται µέτρα
για την εύρυθµη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ».
• Πέραν των θεσµοθετηµένων ελέγχων των δαπανών του ∆ηµοσίου, στελέχη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και µέλη της Τεχνικής Γραµµατείας δύνανται να
προβαίνουν σε δειγµατοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων προκειµένου να επιβεβαιώσει την
ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης.
15. ∆ιαδικασία κλεισίµατος έργων
• Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ∆ήµος µας προβαίνει σε ενέργειες κλεισίµατος συντάσσοντας
σχετική έκθεση, βάσει τυποποιηµένου υποδείγµατος, που αποστέλλεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής, υπόψη της Τεχνικής Γραµµατείας.
• Η Τεχνική Γραµµατεία επεξεργάζεται την έκθεση κλεισίµατος, διενεργώντας όταν απαιτείται επιτόπια
επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων του έργου.
• Στη βάση της έκθεσης κλεισίµατος του έργου καθώς και του πορίσµατος του πιθανού ελέγχου, η Τεχνική
Γραµµατεία προβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίµατος του έργου που αφορά η κάθε πρόσκληση.
• Η τελική έκθεση κλεισίµατος αποστέλλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και πλέον ο δικαιούχος
αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωµής του, η οποία βαρύνει το Π∆Ε, µε την επιφύλαξη της
παρ.7 του άρθρου 8 της 13022/24-4-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
16. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από σύµβαση πίστωσης του Τ.Π. και
∆ανείων µε την ΕΤΕπ :
Πληροφορίες σχετικά µε το Έργο/α
Ο ∆ήµος µας οφείλει:
(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
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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,
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
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)

(δ)
(ε)

Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου
Ο ∆ήµος µας 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: Έγγραφο/ πληροφορίες

Προθεσµία

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
Γλώσσα σύνταξης αναφορών

Ένα χρόνο µετά την πρώτη
εκταµίευση και στη συνέχεια
µέχρι την ολοκλήρωση του
Έργου

Συχνότητα
αναφοράς
Ετησίως

Ελληνικά & Αγγλικά
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Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
Ο ∆ήµος µας 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:

Έγγραφο/ πληροφορίες
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.
Γλώσσα σύνταξης αναφορών

Ηµεροµηνία παράδοσης
στην Τράπεζα
1
χρόνο
µετά
την
τελευταία εκταµίευση προς
το ∆ανειολήπτη
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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 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 ∆ήµου
α) Να αναρτά σε ορατό από το κοινό σηµείο στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών πινακίδα
στην οποία θα αναγράφεται ότι το έργο εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ και υλοποιείται µε
συγχρηµατοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων.
β) 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,
γ) 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.
δ) να αγοράζει εξοπλισµό, να διασφαλίζει υπηρεσίες και να διατάζει εργασίες για το(τα) Πρόγραµµα(τα)
ε) να εκτελεί και να λειτουργεί κάθε Πρόγραµµα σύµφωνα µε τις αρχές δικαίου της ΕΕ που ισχύουν άµεσα
για το εν λόγω Πρόγραµµα.
Ο ∆ήµος µας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συµφωνεί ότι οποιαδήποτε αθέτηση των παραπάνω
υποχρεώσεών του µπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση ή/ και απαίτηση προπληρωµής του δανείου που του
έχει χορηγηθεί.
Ο ∆ήµος µας οφείλει να συµµορφώνεται µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία σε
σχέση µε τα επενδυτικά έργα που χρηµατοδοτήθηκαν µε το εν λόγω δάνειο.

17. Έξοδα και λοιπές δαπάνες
Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης, γίνεται από το Π.∆.Ε. του Υπουργείου
Εσωτερικών µε µεταφορά ποσών στον λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
µε τίτλο «Πρόγραµµα Φιλόδηµος».
18. Τέλος ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί τον νόµιµο εκπρόσωπό του κ. Καλό Χαράλαµπο, ∆ήµαρχο, για την
υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου
Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό
συµβόλαιο.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, στην 3681/18-4-2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού
δανείου στο ∆ήµο µας συνολικού ποσού €700.000,00, ενταγµένου στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την
εκτέλεση του έργου: « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας », σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
2.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας για την υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 410/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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