
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ.94/2019 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  23 -4-2019    ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  7942/16-4-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
Α̟οδοχή όρων για τη λήψη ε̟ενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου α̟ό το Ταµείο 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων, το ο̟οίο εντάσσεται στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 

Ι» σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την υ '̟ αριθ. 13022/19-04-2018 

Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Εσωτερικών Οικονοµίας και Ανά̟τυξης και 

Οικονοµικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β'/24-04-2018)  και  

αποδοχή του ποσού των  800.000,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος 

Χορήγησης Επενδυτικών ∆ανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραµµα 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ. 

Πτολεµαϊδας».    

…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Βύρλιος Μάρκος 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Αριστερίδης Ιωάννης 8 Καραφουλίδης Ανέστης 
9 Κύρκα Μαρία 9 Σπενδαµίδης Γιώργος 
10 Παπαοικονόµου Παντελής 10  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
11 Βρυζίδου Παρασκευή         11 Καραίσκος Γεώργιος         
12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 12  Κατσίδης Ευστάθιος 
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13 Μπίγγας Στέφανος 13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               
15  Ασπράγκαθος Ιωάννης              

    16 Ανδρεάδης Κων/νος        
    17  Μίχος Κωνσταντίνος       

18 Απαζίδου Σοφία                       
19  Χόλµπα Αντωνία                                  
          

 
                                 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων ήταν ο κ. 
Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   Βλάστης,  
Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, 
Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, 
Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Νικόλαο Κουρουµ̟λή 
υ̟άλληλο του  Γραφείου Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
    Με την υ '̟ αριθ. 3678/21-03-2019 συνεδρίαση του ∆.Σ. του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων εγκρίθηκε η χορήγηση ε̟ενδυτικού τοκοχρεολυτικού 

δανείου στον ∆ήµο Εορδαίας συνολικού ̟οσού 800.000,00€, ενταγµένου στο 

Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αντι̟ληµµυρικά 

έργα ∆.Κ. Πτολεµαϊδας» ως εξής: 

Α] κατά 75% α̟ό ̟όρους της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων, ̟οσό 

600.000,00€ 

Β] κατά 25% α̟ό ̟όρους του Τ.Π. & ∆ανείων, ̟οσό 200.000,00€. 

Προκειµένου το Τ.Π. & ∆ανείων να µας α̟οστείλει σχέδιο δανειστικού 

συµβολαίου στο ̟οσό της έγκρισης α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. & 

∆ανείων, για τον α̟αιτούµενο α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο ̟ρολη̟τικό έλεγχο, 

̟ρέ̟ει να ληφθεί α̟όφαση ̟ερί α̟οδοχής των όρων του δανείου και να 

̟ροσκοµισθούν τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά ̟ου συνοδεύουν την α̟όφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Α) Α̟όφαση ∆.Σ. η ο̟οία λαµβάνεται µε α̟όλυτη ̟λειοψηφία των ̟αρόντων 

µελών και 
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Β) Πίνακα ένταξης στο χρηµατοδοτικό ̟ ρόγραµµα Τ.Π.∆. – ΕΤΕ̟  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1) Την α̟οδοχή όλων των όρων ̟ου έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην 3678/21-03-2019 συνεδρίασή του, στην ο̟οία 

εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο ∆ήµο Εορδαίας συνολικού 

̟οσού 800.000,00€, ενταγµένου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την 

εκτέλεση του έργου: «Αντι̟ληµµυρικά έργα ∆.Κ. Πτολεµαϊδας» ως εξής: 

Α] κατά 75% α̟ό ̟όρους της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων, ̟οσό 

600.000,00€ 

Β] κατά 25% α̟ό ̟όρους του Τ.Π. & ∆ανείων, ̟οσό 200.000,00€. 

 

Οι όροι έγκρισης έχουν ως εξής: 

 

1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου: 

∆εκα̟έντε (15) χρόνια 

2. Έναρξη εξυ̟ηρέτησης του δανείου: 

Η 1η Ιανουαρίου του ε̟οµένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της ̟ροµήθειας έτους, 

ό̟ως θα ̟ ροκύ̟τει α̟ό την σύµβαση ανάθεσης του έργου ή της ̟ ροµήθειας. 

3. Ε̟ιτόκιο χορήγησης: 

> Σταθερό (ενδεικτικό) 3,31% για το 75% α̟ό την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα, 

καθώς το ακριβές ε̟ιτόκιο θα ̟ροσδιοριστεί κατά το χρόνο της 

εκταµίευσης του εν λόγω ̟οσού α̟ό την ΕΤΕ̟ ̟ρος το Τ.Π. και 

∆ανείων. 

> Σταθερό ε̟ιτόκιο 3,43%, για το 25% α̟ό το Τ.Π. και ∆ανείων . 

4. Ενδεικτική τοκοχρεολυτική δόση 

> α) € 51.071,80 για το 75% α̟ό την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα 

> β) € 17.167,71 για το 25% α̟ό το Τ.Π. και ∆ανείων 

5. Ε̟ιτόκιο υ̟ερηµερίας: 

Μια (1) ̟ οσοστιαία µονάδα ̟ άνω α̟ό τα εκάστοτε ισχύοντα συµβατικά ε̟ιτόκια. 

6. Συνοµολόγηση δανείου: 

Με τη σύναψη της δανειακής σύµβασης του δικαιούχου φορέα και του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων συνοµολογείται ε̟ενδυτικό δάνειο στο ̟οσό της 

έγκρισης α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π και ∆ανείων, ενώ το τελικό ̟οσό 

δανειοδότησης ̟εριορίζεται µε ̟ρόσθετη ̟ράξη στο ̟οσό της ̟ροσκοµιζόµενης α̟ό 

το δικαιούχο σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. 

7. Εκχώρηση εσόδων. 

Στη δανειακή σύµβαση ̟εριλαµβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ µέρους του 

δικαιούχου ̟ρος το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σε ̟ερί̟ τωση µη ορθής 

και σύννοµης χρήσης των ̟όρων του ̟ρογράµµατος (σύµφωνα µε την ̟αρ. 7 του 
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άρθρου 8 της υ '̟ αριθµ. 13022/2018 ΚΥΑ). 

8. Α̟όδοση - Εκταµίευση. 

Ο δικαιούχος υ̟οβάλλει αίτηµα εκταµίευσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων για τη χορήγηση µέρους του δανείου ̟ου αφορά σε δα̟άνες του 

εγκεκριµένου έργου του, ως ακολούθως: 

α) Προκαταβολή, σύµφωνα µε το υφιστάµενο ̟λαίσιο ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων και την (̟ροσκοµιζόµενη) υ̟ογεγραµµένη σύµβαση ανάθεσης του 

έργου/̟ροµήθειας. 

β) Με την υ̟οβολή α̟ό το δικαιούχο κάθε εγκεκριµένου 

λογαριασµού/̟ιστο̟οίησης/τιµολογίου ̟ ροµηθειών.  

γ) Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δύναται να ζητά ̟ρόσθετα 

δικαιολογητικά ̟ου να τεκµηριώνουν τις εκταµιεύσεις του ̟ροϊόντος του δανείου 

̟ρος τους δικαιούχους µε την υ̟οστήριξη της Τεχνικής Γραµµατείας. 

9. Ενδιάµεσοι τόκοι. 

Α̟ό κάθε ̟οσό του δανείου ̟ου θα αναλαµβάνεται και για το χρονικό διάστηµα 

α̟ό κάθε ανάληψη µέχρι την έναρξη της εξυ̟ηρέτησης του δανείου, θα υ̟ολογίζεται 

και θα καταβάλλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων α̟ό το Π.∆.Ε. του 

Υ̟ουργείου Εσωτερικών, ο α̟λός καθαρός τόκος ̟ου αντιστοιχεί στο 

αναλαµβανόµενο ̟οσό, µε µεταφορά αντίστοιχου ̟οσού στο λογαριασµό ̟ου 

συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τίτλο «Πρόγραµµα 

Φιλόδηµος». 

10. Πληρωµή δανειακών υ̟οχρεώσεων. 

• Η ̟ληρωµή των δανειακών υ̟οχρεώσεων, µε βάση την 

συνοµολογηθείσα δανειακή σύµβαση δικαιούχου και Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τα εγκεκριµένα έργα του Προγράµµατος, 

δε βαρύνει το δικαιούχο, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αρ. 7 του άρθρου 8 της 

Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης 134453/23.12.2015 (Β' 2857). 

• Η ̟ληρωµή των δανειακών υ̟οχρεώσεων των δικαιούχων, 

σύµφωνα µε τις συνοµολογηθείσες δανειακές συµβάσεις, γίνεται α̟ό το 

Π∆Ε του Υ̟ουργείου 

• Εσωτερικών, µε µεταφορά ̟οσών στον λογαριασµό της ̟αρ. 3 του 

άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ. 

• Η ̟ληρωµή των ̟οσών ̟ου αντιστοιχεί στην εξυ̟ηρέτηση των δανειακών 

υ̟οχρεώσεων ̟ρος το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

̟ραγµατο̟οιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 8 της 

ανωτέρω ΚΥΑ, ανά εξάµηνο α̟ό τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και 

Ανα̟τυξιακής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, µε βάση αναλυτικά 

στοιχεία των οφειλόµενων δόσεων ̟ου α̟οστέλλονται α̟ό το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Για τις ̟ληρωµές α̟αιτούνται τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 12 της Α.Π. 134453/23-
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12-2015 (Β’ 2857), αναλογικά εφαρµοζόµενα. 

11. Πρόωρη εξόφληση δανείου. 

Η ̟ληρωµή των δανειακών υ̟οχρεώσεων ̟ρος το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων µέσω του Π∆Ε, σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω διαδικασία, δύναται να 

̟εριλαµβάνει ̟οσά για ̟ρόωρη εξόφληση, ακόµα και εντός της ̟εριόδου 

χάρητος, µέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υ̟οχρεώσεων, σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε δηµοσιονοµικές δυνατότητες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων. 

12. Ασφάλεια δανείου. 

Για την ασφάλεια του δανείου, στις ̟ερι̟ τώσεις της ̟αρ. 7 του άρθρου 8 της 

13022/19-04-2018 Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Εσωτερικών Οικονοµίας και 

Ανά̟τυξης και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β'/24-4-2018) ο ∆ήµος Εορδαίας 

(οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (δανειστή), α̟ό τώρα 

και για όλη την διάρκεια του δανείου α̟ό τους δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά της, 

σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.1069/80, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 

4483/2017 και ισχύει, το ανάλογο ̟οσό των δανειακών υ̟οχρεώσεών της, για 

την εξυ̟ηρέτηση τυχόν βεβαιωµένων οφειλών της. 

 

13. Καταγγελία δανειακής σύµβασης. 

 

Στις ̟ερι̟τώσεις της ̟αρ. 7 του άρθρου 8 της ΚΥΑ: 

• Που ο ∆ήµος Εορδαίας δεν κάνει ορθή και σύννοµη χρήση των ̟όρων του 

Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», ό̟ως αυτό δια̟ιστώνεται α̟ό το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, την Τεχνική Γραµµατεία ή ελεγκτικά όργανα 

̟ου ελέγχουν τις ενέργειες και τις δα̟άνες των δικαιούχων σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, 

• έργων ̟ου δεν είναι ολοκληρωµένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του 

Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», ή 

• ̟ου ο ∆ήµος Εορδαίας, µετά την ολοκλήρωση του έργου, δεν διασφαλίζει τη 

λειτουργία και τη συντήρησή του, σύµφωνα µε το σκο̟ό της ένταξης, για 

̟έντε έτη ή και ̟ ερισσότερο, 

• ο ∆ήµος Εορδαίας αναγνωρίζει, α̟οδέχεται και συµφωνεί να 

ακολουθείται η ̟αρακάτω διαδικασία: 

• εκδίδεται α̟όφαση α̟ένταξης α̟ό το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», µε 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Ανα̟τυξιακής Πολιτικής του 

Υ̟ουργείου Εσωτερικών, ̟ου κοινο̟οιείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων. 

• Καταγγέλλεται η δανειακή σύµβαση 

• ̟αύει να χρηµατοδοτείται α̟ό το Π∆Ε η ̟ληρωµή των δανειακών 

υ̟οχρεώσεων και ο ∆ήµος Εορδαίας υ̟οχρεούται να ε̟ιστρέψει στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων το σύνολο του ̟ οσού ̟ ου έχει εκταµιευθεί ̟ ρος 
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αυτήν α̟ό το συνοµολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα α̟ό τα ̟οσά ̟ου έχουν 

α̟οδοθεί α̟ό το Π∆Ε για την α̟ο̟ληρωµή των δανειακών υ̟οχρεώσεών 

της. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές ενεργο̟οιείται ο όρος της δανειακής 

σύµβασης ̟ερί εκχώρησης των µελλοντικών εσόδων µας για την 

εξυ̟ηρέτηση τυχόν βεβαιωµένων οφειλών µας. 

• Τα ̟οσά των δανειακών υ̟οχρεώσεων, ̟ου έχουν ̟ληρωθεί α̟ό το Π∆Ε, 

µετά την α̟ένταξη του έργου, α̟οδίδονται α̟ό το Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων στο Π∆Ε ως έσοδο ή συµψηφίζονται µε υ̟οχρεώσεις άλλων 

δανείων. 

 

14. Πρόσθετες υ̟οχρεώσεις του δανειολή̟τη, ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό το 

Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι: 

• Ο ∆ήµος Εορδαίας συµ̟ληρώνει σε ετήσια βάση τυ̟ο̟οιηµένα δελτία 

̟αρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου του έργου του και τα α̟οστέλλει στην Τεχνική 

Γραµµατεία. 

• Η Τεχνική Γραµµατεία ε̟εξεργάζεται τις εκθέσεις και υ̟οβάλλει 

συγκεντρωτική έκθεση ̟ροόδου ̟ρος την ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και 

Ανα̟τυξιακής Πολιτικής. Η Τεχνική Γραµµατεία διατηρεί το δικαίωµα να 

ζητά α̟ό ̟ρόσθετες διευκρινήσεις ή λοι̟ές ̟ληροφορίες, ̟ροκειµένου να 

α̟οκτά σαφή εικόνα για την ̟ ορεία υλο̟οίησης των δράσεων. 

• Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ανα̟τυξιακής Πολιτικής, µε βάση τις 

συγκεντρωτικές εκθέσεις, εισηγείται µέτρα για την εύρυθµη εξέλιξη της 

υλο̟οίησης των έργων του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ». 

• Πέραν των θεσµοθετηµένων ελέγχων και δα̟ανών του ∆ηµοσίου, στελέχη 

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και Ανα̟τυξιακής Πολιτικής του Υ̟ουργείου 

Εσωτερικών καθώς και µέλη της Τεχνικής Γραµµατείας δύνανται να 

̟ροβαίνουν σε δειγµατολη̟τικές ε̟ιτό̟ιες ε̟ιθεωρήσεις των έργων 

̟ροκειµένου να ε̟ιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων 

̟αρακολούθησης. 

15. ∆ιαδικασία κλεισίµατος έργων 

� Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ∆ήµος Εορδαίας ̟ροβαίνει σε ενέργειες 

κλεισίµατος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυ̟ο̟οιηµένου υ̟οδείγµατος, ̟ου 

α̟οστέλλεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ανα̟τυξιακής Πολιτικής, υ̟όψη της 

Τεχνικής Γραµµατείας. 

� Η Τεχνική Γραµµατεία ε̟εξεργάζεται την έκθεση κλεισίµατος, διενεργώντας 

όταν α̟αιτείται ε̟ιτό̟ια ε̟ιθεώρηση για την ε̟αλήθευση των στοιχείων του έργου. 

� Στη βάση της έκθεσης κλεισίµατος του έργου και του ̟ορίσµατος του ̟ ιθανού 

ελέγχου, η Τεχνική Γραµµατεία ̟ροβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίµατος του έργου 

̟ου αφορά η κάθε ̟ ρόσκληση. 

ΑΔΑ: ΩΞΟΧΩΡ6-ΔΘΝ



� Η τελική έκθεση κλεισίµατος α̟οστέλλεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων και ̟λέον ο δικαιούχος α̟οδεσµεύεται α̟ό κάθε υ̟οχρέωση α̟ο̟ληρωµής 

του, η ο̟οία βαρύνει το Π∆Ε, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αρ. 7 του άρθρου 8 της 

13022/24-4-2018 Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης. 

 

16. Πρόσθετες υ̟οχρεώσεις του δανειολή̟τη, ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό 

σύµβαση ̟ίστωσης του Τ.Π. και ∆ανείων µε την ΕΤΕ̟: 

 

Πληροφορίες σχετικά µε το Έργο/α 

Ο ∆ήµος Εορδαίας οφείλει: 

(α) να ̟αραδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων ο̟οιεσδή̟οτε ̟ληροφορία/ρίες ή ̟ρόσθετα 

έγγραφα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ̟ροµήθεια, υλο̟οίηση, λειτουργία και 

̟εριβαλλοντικά ζητήµατα του Έργου ή σχετικά µε το Έργο οι ο̟οίες θα α̟αιτηθούν, 

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

ο̟οιαδή̟οτε ουσιώδη αλλαγή στο Έργο ή σε ο̟οιοδή̟οτε Πρόγραµµα(τα), 

λαµβάνοντας ε̟ίσης υ̟όψη τις κοινο̟οιήσεις ̟ου γίνονται ̟ρος το Τ.Π. & ∆ανείων 

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

σχέδια, το χρονοδιάγραµµα ή το ̟ρόγραµµα δα̟ανών ή το σχέδιο χρηµατοδότησης 

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

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

(i) για ο̟οιαδή̟οτε αγωγή ή διαµαρτυρία ή ένσταση ̟ου έχει εγείρει 

ο̟οιοδή̟οτε τρίτο µέρος ή για ο̟οιαδή̟οτε καταγγελία ̟ου έχει λάβει ο 

δανειολή̟της για ο̟οιαδή̟οτε Περιβαλλοντική Αξίωση ̟ου, α '̟ ότι γνωρίζει, 

έχει εγερθεί ή ε̟α̟ειλείται κατά του δανειολή̟τη ή/και του Τ.Π. & ∆ανείων και 

αφορά ̟εριβαλλοντικά ή άλλα θέµατα ̟ου ε̟ηρεάζουν το Έργο ή ο̟οιοδή̟οτε 

εκ των Προγραµµάτων, και 

(ii) για ο̟οιοδή̟οτε γεγονός ή συµβάντος του ο̟οίου λαµβάνει γνώση και το 

ο̟οίο θέτει σε ουσιαστικό κίνδυνο ή ε̟ηρεάζει τις συνθήκες εκτέλεσης ή 

λειτουργίας του Έργου, 

(iii) για κάθε αναστολή, ανάκληση ή τρο̟ο̟οίηση ο̟οιασδή̟οτε 

Περιβαλλοντικής Άδειας, και να καθορίσει τα µέτρα ̟ου ̟ρέ̟ει να ληφθούν σε 

σχέση µε αυτά τα θέµατα, 

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

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

∆ανείων, ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να ε̟ηρεάσει του όρους εκτέλεσης ή 

λειτουργίας ο̟οιουδή̟οτε Προγράµµατος και 

(ε) να ε̟ιδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων όλα τα έγγραφα και τις ̟ληροφορίες ̟ου 

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

λειτουργία του κάθε Προγράµµατος, καθώς και τις δραστηριότητες και την 

οικονοµική του κατάσταση. 
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Πληροφορίες για την υλο̟οίηση του έργου 

 Ο ∆ήµος Εορδαίας υ̟οχρεούται, σε ετήσια βάση, να ̟αραδίδει ̟ληροφορίες 

για τη ̟ ρόοδο του 

έργου στη φάση υλο̟οίησης, σύµφωνα µε το σχετικό Υ̟όδειγµα 1, ̟ου ̟αρατίθεται 

κατωτέρω, ̟ ροκειµένου να α̟οσταλεί στην ΕΤΕ :̟ 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για την α̟ο̟εράτωση των εργασιών και τον ̟ρώτο χρόνο 

λειτουργίας 

Ο ∆ήµος Εορδαίας υ̟οχρεούται να ̟αραδίδει στο Τ.Π. & ∆ανείων, ̟ληροφορίες 

για την α̟ο̟εράτωση και την αρχική λειτουργία του έργου, σύµφωνα µε το σχετικό 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: Έγγραφο/̟ληροφορίες Προθεσµία Συχνότητα 

αναφοράς 

Έκθεση Προόδου Έργου 

- Μια σύντοµη ενηµέρωση σχετικά µε την τεχνική ̟ εριγραφή, 

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 

̟ροϋ̟ολογισµένο κόστος 

- Περιγραφή ο̟οιουδή̟οτε σηµαντικού ζητήµατος ̟ ου έχει 

ε̟ί̟ τωση στο ̟ εριβάλλον 

- Ενηµέρωση σχετικά µε τις α̟αιτήσεις ή τη χρήση έργου και 

σχόλια 

- Τυχόν σηµαντικό ζήτηµα ̟ ου έχει ̟ ροκύψει και τυχόν 

σηµαντικός κίνδυνος ̟ ου ενδέχεται να ε̟ηρεάσει τη λειτουργία του 

έργου 

- Ο̟οιαδή̟οτε νοµική ενέργεια σχετικά µε το έργο, ̟ ου 

ενδέχεται να έχει διάρκεια. 

- Μία Έκθεση Εκχώρησης, µε ̟ ληροφορίες σχετικά µε το συνολικό 

οφειλόµενο ̟ οσό βάσει των Συµφωνιών Ε̟ανεκχώρησης ή ένας 

διαµοιρασµός του σε µικρότερα ̟ οσά. 

Ένα χρόνο 

µετά την ̟ρώτη 

εκταµίευση και 

στη συνέχει 

µέχρι την 

ολοκλήρωση 

του Έργου. 

Ετησίως 

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά 
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Υ̟όδειγµα 2, ̟ ου ̟ αρατίθεται κατωτέρω, ̟ ροκειµένου να α̟οσταλεί στην ΕΤΕ̟: 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: 

 

Έγγραφο/̟ληροφορίες Ηµεροµηνία ̟αράδοσης 
στην Τρά̟εζα 

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, ̟ ου θα ̟ εριλαµβάνει µεταξύ 
άλλων: 

- Μια σύντοµη ̟εριγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου 
ό̟ως ολοκληρώθηκε, εξηγώντας τους λόγους ο̟οιοσδή̟οτε 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 ̟ ροϋ̟ολογισµένο κόστος 

- Τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας ̟ου δηµιουργήθηκαν α̟ό το 
Έργο: τόσο των θέσεων εργασίας κατά την υλο̟οίηση, όσο και των µόνιµων 
νέων θέσεων εργασίας ̟ ου δηµιουργήθηκαν 

- Περιγραφή ο̟οιοσδή̟οτε σηµαντικού ζητήµατος ̟ου έχει ε ί̟̟τωση στο 
̟εριβάλλον 

- Ενηµέρωση σχετικά µε τις α̟αιτήσεις ή τη χρήση έργου και σχόλα 

- Τυχόν σηµαντικό ζήτηµα ̟ου έχει ̟ροκύψει και τυχόν σηµαντικός 
κίνδυνος ̟ ου ενδέχεται να ε̟ηρεάσει τη λειτουργία του έργου 

- Ο̟ουδή̟οτε νοµική ενέργεια σχετικά µε το έργο, ̟ου ενδέχεται να έχει 
διάρκεια. 

1 χρόνο µετά την τελευταία 
εκταµίευση ̟ρος το 
∆ανειολή̟τη 

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά 
Ε̟ισκέψεις α̟ό την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων 

Θα ε̟ιτρέ̟ονται σε ̟ρόσω̟α ̟ου είναι εντεταλµένα α̟ό την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα 

Ε̟ενδύσεων, καθώς και σε ̟ρόσω̟α ̟ου είναι εντεταλµένα α̟ό άλλα θεσµικά 

όργανα ή οργανισµούς της ΕΕ, όταν αυτό ε̟ιτάσσεται α̟ό τις αντίστοιχες 

υ̟οχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, να ε̟ισκέ̟τονται τους χώρους, τις 

εγκαταστάσεις και τα έργα ̟ου α̟οτελούν το Έργο και να διενεργούν τους ελέγχους 

̟ου αυτά ε̟ιθυµούν και θα τους ̟αρέχει ή θα φροντίσει να τους ̟αρασχεθεί κάθε 

α̟αραίτητη συνδροµή ̟ ρος το σκο̟ό αυτό. 

Ε̟ι̟ ρόσθετα αναγνωρίζεται ότι η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων µ̟ορεί να 

υ̟οχρεωθεί να κοινολογήσει ̟ληροφορίες σχετικά µε το Έργο σε ο̟οιοδή̟οτε 

αρµόδιο θεσµικό όργανο ή οργανισµό της ΕΕ, σύµφωνα µε τις σχετικές υ̟οχρεωτικές 

διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. 

 

Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις του ∆ήµου Εορδαίας  

• α) Να αναρτά σε ορατό α̟ό το κοινό σηµείο στο εργοτάξιο των έργων 

υ̟οδοµής ή κατασκευών ̟ινακίδα στην ο̟οία θα αναγράφεται ότι το έργο 

εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ και υλο̟οιείται µε 
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συγχρηµατοδότηση α̟ό ̟όρους της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων και 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

• β) να συντηρεί, να ε̟ιδιορθώνει, να ε̟ιθεωρεί και να ανακαινίζει όλα τα 

̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου α̟οτελούν µέρος του(των) Προγράµµατος(ων), 

ό̟ως α̟αιτείται για να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας, 

• γ) να ε̟ιτρέ̟ει εγκαίρως στους εκ̟ροσώ̟ους του Τ.Π. & ∆ανείων, της ΕΤΕ  ̟

και όλων των άλλων οργάνων της ΕΕ και σε τυχόν άλλους φορείς ̟ου είναι 

δεόντως εξουσιοδοτηµένοι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία να διενεργούν 

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

ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία ή ̟ρόσθετη τεκµηρίωση ̟ου ενδεχοµένως 

ζητήσουν, να ε̟ιθεωρούν κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα ̟ου ̟εριλαµβάνει 

το σχετικό Πρόγραµµα, καθώς και να διεξάγουν τους α̟αραίτητους ελέγχους 

σχετικά µε το εκάστοτε Πρόγραµµα, και να τους ̟αρέχει ή να φροντίζει να 

τους ̟ αρέχεται, όλη η αναγκαία βοήθεια για αυτούς τους σκο̟ούς. 

• δ) να αγοράζει εξο̟λισµό, να διασφαλίζει υ̟ηρεσίες και να διατάζει εργασίες 

για το(τα) Πρόγραµµα(τα) 

• ε) να εκτελεί και να λειτουργεί κάθε Πρόγραµµα σύµφωνα µε τις αρχές 

δικαίου της ΕΕ ̟ ου ισχύουν άµεσα για το εν λόγω Πρόγραµµα. 

• Ο ∆ήµος Εορδαίας αναγνωρίζει, α̟οδέχεται και συµφωνεί ότι 

ο̟οιαδή̟οτε αθέτηση των ̟αρα̟άνω υ̟οχρεώσεών του µ̟ορεί να οδηγήσει 

σε ε̟ίσ̟ευση ή/ και α̟αίτηση ̟ρο̟ληρωµής του δανείου ̟ου του έχει 

χορηγηθεί. 

• Ο ∆ήµος Εορδαίας οφείλει να συµµορφώνεται µε την Ευρω̟αϊκή και 

Ελληνική ̟εριβαλλοντική νοµοθεσία σε σχέση µε τα ε̟ενδυτικά έργα ̟ου 

χρηµατοδοτήθηκαν µε το εν λόγω δάνειο. 

•  

17. Έξοδα και λοι̟ές δα̟άνες 

Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοι̟ ών δα̟ανών συνοµολόγησης, γίνεται α̟ό το 

Π.∆.Ε. του Υ̟ουργείου Εσωτερικών µε µεταφορά ̟οσών στον λογαριασµό ̟ου 

συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τίτλο «Πρόγραµµα 

Φιλόδηµος». 

 

18. Ο ∆ήµος Εορδαίας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό της ∆ήµαρχο 

Εορδαίας Σάββα Ζαµανίδη για την υ̟ογραφή του δανειστικού συµβολαίου και 

των δικαιολογητικών της σύµβασης. 

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυ̟ωθούν εκτενέστερα στο 

σχετικό δανειστικό συµβόλαιο. 

 

2) Την α̟οδοχή του ̟οσού των  800.000,00 €, στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης του 

Προγράµµατος Χορήγησης Ε̟ενδυτικών ∆ανείων α̟ό το Υ̟ουργείο Εσωτερικών 
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α̟ό το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: 

«Αντι̟ληµµυρικά έργα ∆.Κ. Πτολεµαϊδας»,  τρο̟ο̟οιώντας τον  

̟ροϋ̟ολογισµό οικονοµικού  Έτους  2019 εγγράφοντας το ̟οσό στα έσοδα στον Κ.Α. 

3123.0000 «Ε̟ενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.4509/2017 (Φιλόδηµος Ι)» και 

αντίστοιχα στα έξοδα στον Νέο Κ.Α. 63.7312.0106 «Αντι̟ληµµυρικά έργα ∆.Κ. 

Πτολεµαΐδας» 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. 

 

Αριθµ. α̟όφ. 94/2019. 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  

 

                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Την α̟οδοχή όλων των όρων ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφεται στο εισηγητικό της 

α̟όφασης τους ο̟οίους έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην 3678/21-03-2019 συνεδρίασή του, στην ο̟οία 

εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο ∆ήµο Εορδαίας συνολικού 

̟οσού 800.000,00€, ενταγµένου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την 

εκτέλεση του έργου: «Αντι̟ληµµυρικά έργα ∆.Κ. Πτολεµαϊδας» ως εξής: 

Α] κατά 75% α̟ό ̟όρους της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων, ̟οσό 

600.000,00€ 

Β] κατά 25% α̟ό ̟όρους του Τ.Π. & ∆ανείων, ̟οσό 200.000,00€. 

2)  Τρο̟ο̟οιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα ∆ήµου Εορδαίας  έτους 2019 διορθώνοντας 

τον τ̟ρ/σµό  του έργου ̟ου εµφανίζεται στο Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον  στο ορθό  « 

Αντι̟ ληµµυρικά ∆Κ Πτολεµαΐδας  ̟ ρ/σµού δα̟άνης 800.000 €  

3.) Την α̟οδοχή του ̟οσού των  800.000,00 €, στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης του 

Προγράµµατος Χορήγησης Ε̟ενδυτικών ∆ανείων α̟ό το Υ̟ουργείο Εσωτερικών 

α̟ό το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: 

«Αντι̟ληµµυρικά έργα ∆.Κ. Πτολεµαϊδας»,  τρο̟ο̟οιώντας τον  

̟ροϋ̟ολογισµό οικονοµικού  Έτους  2019 εγγράφοντας το ̟οσό στα έσοδα στον Κ.Α. 

3123.0000 «Ε̟ενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.4509/2017 (Φιλόδηµος Ι)» και 

αντίστοιχα στα έξοδα στον Νέο Κ.Α. 63.7312.0106 «Αντι̟ληµµυρικά έργα ∆.Κ. 

Πτολεµαΐδας. 

4) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας ως το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του ∆ήµου 

µας  για την υ̟ογραφή του δανειστικού συµβολαίου και των δικαιολογητικών της 

σύµβασης,. 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   94-2019 

…………………………………………………………………………… 

ΑΔΑ: ΩΞΟΧΩΡ6-ΔΘΝ



Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

  
 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 
 2.  Καίδης Α̟όστολος 
 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  
5    Βύρλιος Μάρκος 

 6. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7   Αριστερίδης Ιωάννης 

 8  Χαιτίδης Γεώργιος  

 9.  Κύρκα Μαρία  

 10 . Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Βρυζίδου Παρασκευή 

           Πτολεµαΐδα 12. Μπίγγας Στέφανος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     14. Τσολακίδης Ισαάκ 
15.  Ασπράγκαθος Ιωάννης        

 16. Ανδρεάδης Κων/νος 

 17. Μίχος Κωνσταντίνος         

 18. Απαζίδου Σοφία 

Παπαοικονόµου Παντελής 19. Χόλµπα Αντωνία 
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