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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

68/2019 
από το πρακτικό της 6ης/ 23.04.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  5ο : Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και 

Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση δημοτικού καταστήματος Δήμου Αγιάς», το οποίο 

εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І», 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’ αριθ. 44173/24-8-2019 

(ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Μ. Τρίτη 23-04-2019, ώρα 18:00 (6:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 3790/19-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Ολύμπιος Αθανάσιος 13. Ριζούλης Στέφανος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σκαπέτης Αντώνιος1 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αναστασίου Ιωάννης 21. Βατζιάς Αντίγονος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

24. Μασούρας Γεώργιος 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, συμφωνώντας με τοποθέτηση του κ. Τριανταφύλλου. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της παράταξής του για το χρόνο και 

τη θεματολογία της συνεδρίασης λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 5ο : Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων 

και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση δημοτικού καταστήματος Δήμου Αγιάς», 

το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І», 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’ αριθ. 44173/24-8-2019 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με το  υπ’ αριθ. 31492/22-03-2019 έγγραφό του μας πληροφορεί 

ότι κατά την 3678/21-03-2019 συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίθηκε η 

χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο Αγιάς, συνολικού ποσού 1.738.480,00 ευρώ, 

για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», το οποίο 

εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».  

 

Προκειμένου να μας αποσταλεί το σχέδιο δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό 

έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010, απαιτείται η λήψη απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί αποδοχής των όρων του Δανείου, η οποία σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 69 του Ν. 

4509/2017 λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να αποδεχτείτε όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων, στην 3678/21-03-2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 1.738.480,00€ για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», ενταγμένου στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І»,  ως εξής: 

A. Κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό €1.303.860,00 

B. Κατά 25% από πόρους του Τ.Π. Δανείων, ποσό € 434.620,00. 

Οι όροι έγκρισης έχουν ως εξής: 

1. Διάρκεια 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 Δανείων. 

➢ Σταθερό επιτόκιο 3,43%, για το 25% από το Τ.Π των Δανείων 

4. Ενδεικτική τοκοχρεολυτική δόση: 

 α) € 110.984,13   για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

 β) € 37.307,16   για το 25% από το Τ.Π και Δανείων 
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5. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα 

συμβατικά επιτόκια. 

6. Συναρμολόγηση δανείου: 

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

Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π 

και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της 

προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας.  

 

 

7. Εκχώρηση εσόδων 

Στη δανειακή σύμβαση περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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 

Δανείων 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 Δανείων 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 Δανείων από το Π.Δ.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 Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλόδημος» 

10. Πληρωμή δανειακών υποχρεώσεων 

• Πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή 

σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα εγκεκριμένα 

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 ΠΔΕ 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 Δανείων πραγματοποιείται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, ανά εξάμηνο 

από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που 

αποστέλλονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

• Για τις πληρωμές απαιτούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Α.Π.134453/23-

12-2015 (Β’ 2857), αναλογικά εφαρμοζόμενα. 

11. Πρόωρη εξόφληση δανείου 

Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ, 

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 Δημοσίων Επενδύσεων. 
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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 

Δήμος μας (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη τη 

διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα 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 

Δημόσιο 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 υποχρεώσεων του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών 

του. 

13. Καταγγελία δανειακής σύμβασης 

στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της ΚΥΑ: 

• που ο Δήμος μας δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, 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 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ή 

• που ο Δήμος 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 Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  

• εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», με εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

• καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση 

• παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων 

και ο Δήμος μας υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το 

συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για 

την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων 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 ΠΔΕ, μετά την 

απένταξη του έργου αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο 

ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων. 

14. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І: 

• Ο Δήμος 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 Διεύθυνση 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 Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, με βάση τις συγκεντρωτικές 

εκθέσεις, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». 

• Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, στελέχη της 

Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 

καθώς και μέλη της Τεχνικής Γραμματείας δύνανται να προβαίνουν σε 
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δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσει 

την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης. 

15. Διαδικασία κλεισίματος έργων 

• Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος μας προβαίνει σε ενέργειες συντάσσοντας 

σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που αποστέλλεται στην 

Διεύθυνση 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 

Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής 

του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, 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 Δανείων με την ΕΤΕπ :  

 

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο/α 

Ο Δήμος μας οφείλει: 

(α) να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων 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. & Δανείων και χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή 

στο Έργο ή σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα(τα), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινοποιήσεις που γίνονται 

προς Τ.Π. & Δανείων 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. & Δανείων: 

i. Για οποιαδήποτε αγωγή ή διαμαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει 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. & Δανείων και αφορά περιβαλλοντικά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν το Έργο 

ή οποιοδήποτε εκ των Προγραμμάτων, και 

ii. 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, 

(δ) γενικά να ενημερώνει το Τ.Π. & Δανείων, ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να επηρεάσει τους όρους 

εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράμματος και 

       (ε) να επιδίδει στο Τ.Π. & Δανείων 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.  

 

Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου 

Ο Δήμος μας υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να παραδίδει πληροφορίες για την πρόοδο του έργου στη φάση 

υλοποίησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, που παρατίθεται κατωτέρω, προκειμένου να αποσταλεί στην 

ΕΤΕπ. : 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: 

ΈΓΓΡΑΦΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Έκθεση Προόδου έργου 

 

Ένα χρόνο μετά την 

πρώτη εκταμίευση και 

στη συνέχεια μέχρι την 

ολοκλήρωση του Έργου 

Ετησίως 

 

Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

Ο Δήμος μας υποχρεούται να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων, πληροφορίες για την αποπεράτωση και την 

αρχική λειτουργία του έργου, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 2, που παρατίθεται κατωτέρω, 

προκειμένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ : 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : 

ΈΓΓΡΑΦΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου 1 χρόνο μετά την τελευταία 

εκταμίευση προς το Δανειολήπτη 

 

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 Δήμου 

• (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 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

• (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 επιτραπεί εγκαίρως στους εκπροσώπους του Τ.Π. & Δανείων, 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. 
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• Ο Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αθέτηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων του μπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση ή/και απαίτηση 

προπληρωμής του δανείου που του έχει χορηγηθεί. 

• Ο Δήμος 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 συναρμολόγησης, γίνεται από το Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλόδημος». 

18. Τέλος ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο του κ. Γκουντάρα Αντώνιο, Δήμαρχο 

Αγιάς για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή του δανειακού 

συμβολαίου και τη διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών. 

 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς», είπε στην τοποθέτησή του: «Θα υπερψηφίσω με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι τοκοχρεωλυτικές 

δόσεις είναι υποχρέωση του Κράτους να τις αποπληρώσει και θα επιβαρυνθεί ο Δήμος, καθώς επίσης και να 

προβλεφθεί χώρος πάρκινγκ όταν ξεκινήσει το έργο της ανέγερσης του Δημαρχείου». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 3 του Ν. 4509/2017 (Α΄201): «Μέτρα θεραπείας ατόμων που 

απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»,  

- την υπ’ αριθμ. 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Οικονομικών (Β’ 1377), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2019 (Β΄ 

3656) και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. 52/2019 (ΑΔΑ: 6Τ1ΑΩ6Ι-540) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Αποδοχή της υπ’ αριθ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφασης ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- το με αριθμ. πρωτ. 31492/22-03-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο 

γνωστοποιήθηκε ότι εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο Αγιάς, 

συνολικού ποσού 1.738.480,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού 

Καταστήματος Δήμου Αγιάς», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, στην 3678/21-03-2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 1.738.480,00€ για την εκτέλεση του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І»,  ως 

εξής: 

 

A. Κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό €1.303.860,00 

B. Κατά 25% από πόρους του Τ.Π. Δανείων, ποσό € 434.620,00. 

Οι όροι έγκρισης έχουν ως εξής: 

1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια. 

 

ΑΔΑ: 961ΩΩ6Ι-Ψ3Χ



Σελίδα 8 από 12 

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 Δανείων. 

➢ Σταθερό επιτόκιο 3,43%, για το 25% από το Τ.Π των Δανείων 

 

4. Ενδεικτική τοκοχρεολυτική δόση: 

 α) € 110.984,13   για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

 β) € 37.307,16   για το 25% από το Τ.Π και Δανείων 

 

5. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα 

συμβατικά επιτόκια. 

 

6. Συναρμολόγηση δανείου: 

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

Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π 

και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της 

προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας.  

 

7. Εκχώρηση εσόδων 

Στη δανειακή σύμβαση περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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 

Δανείων 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 Δανείων 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 Δανείων από το Π.Δ.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 Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλόδημος» 

10. Πληρωμή δανειακών υποχρεώσεων 

• Πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή 

σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα εγκεκριμένα 

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 ΠΔΕ του Υπουργείου 

ΑΔΑ: 961ΩΩ6Ι-Ψ3Χ



Σελίδα 9 από 12 

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 Δανείων πραγματοποιείται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, ανά εξάμηνο 

από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που 

αποστέλλονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

• Για τις πληρωμές απαιτούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Α.Π.134453/23-

12-2015 (Β’ 2857), αναλογικά εφαρμοζόμενα. 

 

11. Πρόωρη εξόφληση δανείου 

Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ, 

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 Δημοσίων 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 

Δήμος μας (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη τη 

διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα 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 

Δημόσιο 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 υποχρεώσεων του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών 

του. 

 

13. Καταγγελία δανειακής σύμβασης 

στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της ΚΥΑ: 

• που ο Δήμος μας δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, 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 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ή 

• που ο Δήμος 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 Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  

• εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», με εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

• καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση 

• παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων 

και ο Δήμος μας υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το 

συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για 

την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του. Στις περιπτώσεις αυτές 

ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των 

μελλοντικών εσόδων μας για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών μας. 
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• Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την 

απένταξη του έργου αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο 

ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων. 

 

14. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І: 

• Ο Δήμος 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 Διεύθυνση 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 Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, με βάση τις συγκεντρωτικές 

εκθέσεις, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». 

• Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, στελέχη της 

Διεύθυνσης 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. Διαδικασία κλεισίματος έργων 

• Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος μας προβαίνει σε ενέργειες συντάσσοντας 

σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που αποστέλλεται στην 

Διεύθυνση 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 

Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής 

του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, 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 Δανείων με την ΕΤΕπ :  

 

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο/α 

Ο Δήμος μας οφείλει: 

(α) να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων 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. & Δανείων και χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή 

στο Έργο ή σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα(τα), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινοποιήσεις που γίνονται 

προς Τ.Π. & Δανείων 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. & Δανείων: 

i. Για οποιαδήποτε αγωγή ή διαμαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει 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 
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Τ.Π. & Δανείων και αφορά περιβαλλοντικά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν το Έργο 

ή οποιοδήποτε εκ των Προγραμμάτων, και 

ii. 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, 

(δ) γενικά να ενημερώνει το Τ.Π. & Δανείων, ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να επηρεάσει τους όρους 

εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράμματος και 

       (ε) να επιδίδει στο Τ.Π. & Δανείων 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.  

 

Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου 

Ο Δήμος μας υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να παραδίδει πληροφορίες για την πρόοδο του έργου στη φάση 

υλοποίησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, που παρατίθεται κατωτέρω, προκειμένου να αποσταλεί στην 

ΕΤΕπ. : 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: 

ΈΓΓΡΑΦΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Έκθεση Προόδου έργου 

 

Ένα χρόνο μετά την 

πρώτη εκταμίευση και 

στη συνέχεια μέχρι την 

ολοκλήρωση του Έργου 

Ετησίως 

 

Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

Ο Δήμος μας υποχρεούται να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων, πληροφορίες για την αποπεράτωση και την 

αρχική λειτουργία του έργου, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 2, που παρατίθεται κατωτέρω, 

προκειμένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ : 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : 

ΈΓΓΡΑΦΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου 1 χρόνο μετά την τελευταία 

εκταμίευση προς το Δανειολήπτη 

 

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. 
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Λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου 

• (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 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

• (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 επιτραπεί εγκαίρως στους εκπροσώπους του Τ.Π. & Δανείων, 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 Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αθέτηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων του μπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση ή/και απαίτηση 

προπληρωμής του δανείου που του έχει χορηγηθεί. 

• Ο Δήμος 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 συναρμολόγησης, γίνεται από το Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλόδημος». 

 

18. Τέλος ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο του κ. Γκουντάρα Αντώνιο, Δήμαρχο 

Αγιάς για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου 

 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή του δανειακού 

συμβολαίου και τη διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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