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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Επιµήκυνση των ήδη χορηγηθέντων δανείων των Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α. και των ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων αυτών»
∆ικαιούχοι:
1.

∆.Ε.Υ.Α.

2.

∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α.

Υποχρεώσεις που υπάγονται στη ρύθµιση :
•

άληκτο κεφάλαιο την 1/1/2018

χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π και ∆ανείων (δεν

συµπεριλαµβάνονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές )
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά έγκρισης της ρύθµισης
1) Αίτηση του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου δανειολήπτη προς το Ταµείο έως 31-10-2017.
2) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. ή της
δηµοτικής επιχείρησης αυτού για την υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται:
- Τα προς επιµήκυνση δάνεια (α.α. όπως αυτά εµφανίζονται στην αναλυτική
κατάσταση δανείων του Τ.Π. και ∆ανείων)
- Αιτούµενο επιτόκιο (µικτό ή κυµαινόµενο)
-Αιτούµενη διάρκεια επιµήκυνσης κάθε δανείου (από 1 έως 5 έτη)
3) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.Ι.∆. ή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης για Παροχή συναίνεσης - εγγύησης του ∆ήµου……………………
για την υπαγωγή στην ρύθµιση των συναφθέντων δανείων του Ν.Π.Ι.∆. ή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα .
Νέο Επιτόκιο Ρύθµισης : Αναπροσαρµογή του επιτοκίου των συναφθέντων δανειακών συµβάσεων
των Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α καθώς και των δηµοτικών επιχειρήσεων αυτών στο ισχύον για την
αναχρηµατοδότηση συναφθέντων δανείων των Ο.Τ.Α. µε το Τ.Π.∆., ως εξής:

Σταθερό για δέκα
( 10 ) έτη

5,10%

Κυµαινόµενο µέχρι είκοσι
πέντε (25) έτη

4,30% + Euribor εξαµήνου
•
•

Μικτό Επιτόκιο

Σταθερό για τα δέκα ( 10 )
πρώτα έτη 5,10%
Για το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη
της διάρκειας εξυπηρέτησης
του δανείου µέχρι δεκαπέντε
(15) έτη κυµαινόµενο επιτόκιο
µε βάση το Euribor 6µήνου +
περιθώριο 4,30%
αναπροσαρµοζόµενο την 1/1 &
1/7 εκάστου έτους.

Σηµειώνεται ότι µετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου (10 έτη), ο δανειολήπτης έχει το
δικαίωµα αναθεώρησης ή µετατροπής του επιτοκίου, σύµφωνα µε αυτά που θα ισχύουν σε αντίστοιχες
κατηγορίες δανειοδότησης, και εφόσον το ζητήσει, ένα µήνα πριν τη λήξη της ανωτέρω περιόδου.

∆ιάρκεια
Η διάρκεια αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π. και ∆ανείων προς τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. και τις δηµοτικές επιχειρήσεις αυτών, επιµηκύνεται άπαξ έως
πέντε (5) έτη από τη λήξη της δανειακής σύµβασης , όπως αυτή ισχύει σήµερα,

Έναρξη της ρύθµισης
Η έναρξη εξυπηρέτησης της ρύθµισης µετά την επιµήκυνση ορίζεται η 1/1 /2018, (υπολειπόµενα έτη
εξυπηρέτησης συν τα έτη της επιµήκυνσης).

∆ανειακή σύµβαση
∆εν απαιτείται η σύναψη νέας δανειακής σύµβασης.
Οι λοιποί όροι των ισχυουσών δανειακών συµβάσεων των χορηγηθέντων δανείων που επιµηκύνονται
µε την παρούσα ρύθµιση διατηρούνται ακέραιοι εν ισχύ.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

∆ΗΜΟΣ…………………….
………………………………
Αριθ.Απόφασης………………

Θέµα: Παροχή εγγύησης
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου………………………………. εγκρίνει την απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης / ή του Ν.Π.Ι.∆. …………………για υπαγωγή στη ρύθµιση των
συναφθέντων δανείων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης/ ή του Ν.Π.Ι.∆………………………..µε το Τ.Π. και
∆ανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.4483/2017 και παρέχει την εγγύησή
του για την οµαλή εξυπηρέτηση των εν λόγω 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 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. 3 του
άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα
κανονική εξυπηρέτηση της παρούσας ρύθµισης και δηλώνει ότι ποσό ίσο µε την τοκοχρεολυτική
δόση αυτής δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή ούτε θα συµβεί αυτό καθ’ όλη
τη διάρκεια εξυπηρέτησής της.
β) Παρέχει από τώρα την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του τόσο στο Ταµείο Παρ/κων και
∆ανείων όσο και σ’ οποιονδήποτε είναι διαχειριστής των εσόδων αυτών ή τηρεί λογαριασµό του ή
ενεργεί τις εισπράξεις του, να παρακρατεί οίκοθεν το Ταµείο ή να κατατίθεται σ’ αυτό το ποσό της
ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης, των επιµηκυνθέντων δανείων όπως αυτή θα διαµορφωθεί λόγω
της παρούσας ρύθµισης για την τακτική εξυπηρέτηση αυτής ,
αδιαίρετα και εις ολόκληρο µε το

ευθυνόµενος αλληλέγγυα,

Ν.Π.Ι.∆. ή τη ∆ηµοτική Επιχείρηση, παραιτούµενος των

ευεργετηµάτων της διαιρέσεως και διζήσεως.

