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ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 
 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 11/2018 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

 
ΘΔΜΑ: Απνδνρή όξσλ γηα ηε ιήςε επελδπηηθνύ ηνθνρξενιπηηθνύ δαλείνπ από ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, εληαγκέλνπ ζην Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι», ζύκθσλα κε ην α. 
69 ηνπ Ν. 4509/2017 θαη ηελ 13022/19-4-2018 Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 1377/η.Β’/ 24-4-2018), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ ππ’ αξηζ. 44173/24-8-2018 (ΦΔΚ 3656/η.Β’/ 27-8-2018) θαη ηζρύεη 
 
ην Γαιαηά θαη ζηo Ακθηζέαηξν Γπκλαζίνπ  Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 17ε ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 
2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα  θαη ψξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκφζηα  ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  αξηζκ. 4565/13-9-2018 έγγξαθε  
πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε 
απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 12 κέιε, ήηνη: 
  

 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Παξόληεο 
1.) Μπηζηίλα Γέζπνηλα (Πξφεδξνο),2.)Παληειήο Βαζίιεηνο,3.) Καξλέδεο ππξίδσλ,4.) Μπαθάιε 
Μαξίλα,5.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,6.)Καλέιινπ Διέλε,7.)Αλδξένπ Υξπζνχια, 8.)Αλαγλσζηφπνπινο 
Γεψξγηνο,9.)ηάηθνπ-Κνπηνπδή Μαξία, 10.)Οηθνλφκνπ Αλάξγπξνο,11.)νχριαο Παλ/ηεο, 12.) 
Παπατσάλλνπ ππξίδσλ. 
 
 Απόληεο 
1)Παηνπιηάο Κσλ/λνο,2.) Υξηζηφθαο Δπζηξάηηνο,3)Μπφγξεο Νηθφιανο,4)Μπάθαο Νεθηάξηνο,  
5)Αζαλαζίνπ άββαο,6)Ν.ηξάηνο-Γαξζηλφο,7.)Οηθνλφκνπ ηξάηνο,8) Κεξακίδαο Γεψξγηνο, 9)  
Καθνχξεο Νηθφιανο 
 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ: 
1-Κνπηζνπκπέιεο Γεψξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο. ,2.- Φπρνγπηνχ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξφπνιεο,3. - Κνηδηάο 
ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνχπνιεο,4.- Υαηδίλαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ,5.- Καπέιινο, Πνιπδεχθεο 
Σ.Κ.Καξαηδά. 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ: 
 
1 -Εεξβφο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 3 .-Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. 
Γξπφπεο.,4.-  Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο,5.- Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
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 Αξηζκόο Θέκαηνο: 2ν  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 189/2018 
 
Απνδνρή όξσλ γηα ηε ιήςε επελδπηηθνύ ηνθνρξενιπηηθνύ δαλείνπ από ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, εληαγκέλνπ ζην Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι», ζύκθσλα κε ην α. 
69 ηνπ Ν. 4509/2017 θαη ηελ 13022/19-4-2018 Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 1377/η.Β’/ 24-4-2018), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ ππ’ αξηζ. 44173/24-8-2018 (ΦΔΚ 3656/η.Β’/ 27-8-2018) θαη ηζρύεη 
 

H Πξφεδξνο αθνχ εθθψλεζε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν ν 
νπνίνο ζέηεη ππφςε ζην Γ.. ην ππ αξηζ. 95107_18/31-8-2018 έγγξαθν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ πξνηείλνληαο ηελ απνδνρή ηνπ. 
 
    ηελ ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θαιεί ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

   Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

 

Οκφθσλα 
 
Απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ έζεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ζηελ 3656/3-8-2018 ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηελ νπνία εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε επελδπηηθνχ 

ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ ζην Γήκν καο ζπλνιηθνχ πνζνχ  € 3.445.240,80, εληαγκέλνπ ζην 

πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι», γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Πξνκήζεηα νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο πόζηκνπ λεξνύ θαη κείσζεο ησλ δηαξξνώλ ζην 

δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ»  σο εμήο: 

 

Α] θαηά 75% από πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ, πνζό € 2.583.930,60, 

Β] θαηά 25% από πόξνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, πνζό € 861.310,20 

 

 Οη όξνη έγθξηζεο  έρνπλ σο εμήο: 

1. Γηάξθεηα εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ : 15 ρξφληα. 

 

2. Έλαξμε εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ : ε 1/1 ηνπ επνκέλνπ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

πξνκήζεηαο έηνπο, φπσο ζα πξνθχπηεη απφ ηελ  ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

3. Δπηηόθην ρνξήγεζεο :  

 ηαζεξφ (ελδεηθηηθφ) 3,31% γηα ην 75% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα, θαζψο ην αθξηβέο  

επηηόθην  ζα    πξνζδηνξηζηεί θαηά ην ρξόλν ηεο  εθηακίεπζεο ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ 

από ηελ ΔΣΔπ πξνο  ην Σ. Π. θαη Γαλείσλ. 
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 ηαζεξφ  επηηφθην 3,43% , γηα ην 25% απφ ην Σ.Π θαη Γαλείσλ 

 

     4. Δλδεηθηηθή ηνθνρξενιπηηθή δόζε :   

    α) € 219.943,32   γηα ην 75% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

          β) € 73.933,64  γηα ην 25% απφ ην Σ.Π θαη Γαλείσλ 

 

5. Δπηηόθην ππεξεκεξίαο : κία (1) πνζνζηηαία κνλάδα πάλσ απφ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα 

ζπκβαηηθά επηηφθηα  

 

6. πλνκνιόγεζε δαλείνπ : 

Με ηε ζχλαςε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θνξέα θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ ζπλνκνινγείηαη επελδπηηθφ δάλεην ζην πνζφ ηεο έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ, ελψ ην ηειηθφ πνζφ δαλεηνδφηεζεο πεξηνξίδεηαη κε πξφζζεηε 

πξάμε ζην πνζφ ηεο πξνζθνκηδφκελεο απφ ην δηθαηνχρν ζχκβαζεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ή ηεο πξνκήζεηαο.  

 

7. Δθρώξεζε εζόδσλ  

ηε δαλεηαθή ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ξήηξα εθρψξεζεο εζφδσλ εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ 

πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζε πεξίπησζε κε νξζήο θαη ζχλλνκεο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ’αξίζκ. 13022/2018 

ΚΤΑ). 

 

     8.  Απόδνζε – Δθηακίεπζε  

 Ο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεκα εθηακίεπζεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε κέξνπο ηνπ δαλείνπ πνπ αθνξά ζε δαπάλεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ, σο 

αθνινχζσο: 

o α) Πξνθαηαβνιή, ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν πιαίζην αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηελ (πξνζθνκηδφκελε) ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ 

έξγνπ/πξνκήζεηαο.  

o β) Με ηελ ππνβνιή απφ ην δηθαηνχρν θάζε εγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ/ 

πηζηνπνίεζεο/ ηηκνινγίνπ πξνκεζεηψλ. 

o γ) Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ δχλαηαη λα δεηά πξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο εθηακηεχζεηο ηνπ πξντφληνο ηνπ δαλείνπ 

πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο. 
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9. Δλδηάκεζνη ηόθνη  

Απφ θάζε πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα αλαιακβάλεηαη θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ θάζε 

αλάιεςε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ, ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα θαηαβάιιεηαη 

ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ απφ ην Π.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ν απιόο 

θαζαξόο ηόθνο πνπ αληηζηνηρεί ζην αλαιακβαλφκελν πνζφ, κε κεηαθνξά αληίζηνηρνπ πνζνχ 

ζην ινγαξηαζκφ πνπ ζπζηήλεηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ηίηιν «Πξφγξακκα 

Φηιφδεκνο» 

 

10. Πιεξσκή δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ  

 Η πιεξσκή ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ, κε βάζε ηελ ζπλνκνινγεζείζα δαλεηαθή 

ζχκβαζε δηθαηνχρνπ θαη Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηα εγθεθξηκέλα έξγα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, δε βαξύλεη ην δηθαηνύρν, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857). 

 Η πιεξσκή ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ δηθαηνύρσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπλνκνινγεζείζεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, γίλεηαη από ην ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

κε κεηαθνξά πνζώλ ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ.  

 Η πιεξσκή ησλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, αλά εμάκελν απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη 

Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε βάζε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ 

νθεηιφκελσλ δφζεσλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ην Σακείν παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.  

 Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηεο ΚΤΑ, αλαινγηθά 

εθαξκνδφκελα. 

 

11. Πξόσξε εμόθιεζε δαλείνπ.  

Ζ πιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κέζσ ηνπ ΠΓΔ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πνζά γηα πξόσξε 

εμόθιεζε, αθφκα θαη 

εληφο ηεο πεξηφδνπ ράξεηνο, κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο  

εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

 

12. Αζθάιεηα δαλείνπ. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 13022/19-4-

2018 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 

1377/η. Β’/24-4-2018), ν Γήκνο καο (νθεηιέηεο) εθρσξεί ζην Σακείν Παξ/θσλ θαη Γαλείσλ 
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(δαλεηζηή), απφ ηψξα θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ απφ φια γεληθά ηα έζνδα ηνπ θαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο  (ΚΑΠ), ηαθηηθά θαη έθηαθηα, 

απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αηηία παξφληα θαη κειινληηθά, ηηο πξνζφδνπο ηνπ, ηα κηζζψκαηα 

ηηο πξνο απηφλ ρξεκαηηθέο παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηξίηνπο, 

παξνχζεο θαη κειινληηθέο εθηφο εθείλσλ πνπ δελ εθρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2503/97 

άξζξν 11 παξ.29Β5, θαη κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3463/2006 φπσο ην 

ηειεπηαίν εδάθην απηήο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 

3731/2008, ην αλάινγν πνζό ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηπρόλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ηνπ.        

13. Καηαγγειία δαλεηαθήο ζύκβαζεο. 

ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΚΤΑ: 

               

 πνπ ν Γήκνο καο  δελ θάλεη νξζή θαη ζχλλνκε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ», φπσο απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηελ 

Σερληθή Γξακκαηεία ή ειεγθηηθά φξγαλα πνπ ειέγρνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δαπάλεο ησλ 

δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία,  

 έξγσλ πνπ δελ είλαη νινθιεξσκέλα θαη ιεηηνπξγηθά θαηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ», ή   

 πνπ ν Γήκνο καο , κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, δελ δηαζθαιίδεη  ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο έληαμεο, γηα πέληε έηε ή θαη πεξηζζφηεξν,  

ν Γήκνο καο αλαγλσξίδεη, απνδέρεηαη θαη ζπκθσλεί λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία : 

 εθδίδεηαη απόθαζε απέληαμεο απφ ην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ», κε εηζήγεζε ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ 

θνηλνπνηείηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.  

 θαηαγγέιιεηαη ε δαλεηαθή ζχκβαζε 

 παύεη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ ε πιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ν 

Γήκνο καο  ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ην 

ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ έρεη εθηακηεπζεί πξνο απηφλ απφ ην ζπλνκνινγεζέλ δάλεην, 

αλεμάξηεηα απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ απνδνζεί απφ ην ΠΓΔ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ελεξγνπνηείηαη ν όξνο ηεο 

δαλεηαθήο ζύκβαζεο πεξί εθρώξεζεο ησλ κειινληηθώλ εζόδσλ καο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηπρόλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ καο. 

 Σα πνζά ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ έρνπλ πιεξσζεί απφ ην ΠΓΔ, κεηά ηελ 

απέληαμε ηνπ έξγνπ, απνδίδνληαη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζην ΠΓΔ 

σο έζνδν ή ζπκςεθίδνληαη κε ππνρξεψζεηο άιισλ δαλείσλ. 
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14. Πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο ηνπ δαλεηνιήπηε, πνπ πεγάδνπλ από ην Πξόγξακκα 

ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι : 

 Ο Γήκνο καο ζπκπιεξψλεη  ζε εηήζηα βάζε ηππνπνηεκέλα δειηία παξαθνινχζεζεο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηα 

απνζηέιιεη ζηελ Σερληθή Γξακκαηεία. 

 Ζ Σερληθή Γξακκαηεία επεμεξγάδεηαη ηηο εθζέζεηο θαη ππνβάιιεη ζπγθεληξσηηθή έθζεζε 

πξνφδνπ πξνο ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο. Ζ Σερληθή 

Γξακκαηεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ή ινηπέο 

πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηά ζαθή εηθφλα γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ. 

 Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο, κε βάζε ηηο ζπγθεληξσηηθέο εθζέζεηο, 

εηζεγείηαη κέηξα γηα ηελ εχξπζκε εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ». 

 Πέξαλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ειέγρσλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαζψο θαη κέιε ηεο 

Σερληθήο Γξακκαηείαο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεπηηθέο επηηφπηεο επηζεσξήζεηο 

ησλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ δειηίσλ 

παξαθνινχζεζεο. 

 

15. Γηαδηθαζία θιεηζίκαηνο έξγσλ 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ν Γήκνο καο πξνβαίλεη  ζε ελέξγεηεο θιεηζίκαηνο 

ζπληάζζνληαο ζρεηηθή έθζεζε, βάζεη ηππνπνηεκέλνπ ππνδείγκαηνο, πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο, ππφςε ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο. 

 Ζ Σερληθή Γξακκαηεία επεμεξγάδεηαη ηελ έθζεζε θιεηζίκαηνο, δηελεξγψληαο φηαλ απαηηείηαη 

επηηφπηα επηζεψξεζε γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. 

 ηε βάζε ηεο έθζεζεο θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ πηζαλνχ 

ειέγρνπ, ε Σερληθή Γξακκαηεία πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή έθζεζε θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ 

αθνξά ε θάζε πξφζθιεζε. 

 Ζ ηειηθή έθζεζε θιεηζίκαηνο απνζηέιιεηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη 

πιένλ ν δηθαηνχρνο απνδεζκεχεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε απνπιεξσκήο ηνπ, ε νπνία 

βαξχλεη ην ΠΓΔ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 13022/24-4-2018 Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

     

16. Πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο ηνπ δαλεηνιήπηε, πνπ πεγάδνπλ από ζύβαζε πίζησζεο ηνπ 

Σ.Π. θαη Γαλείσλ κε ηελ ΔΣΔπ  : 
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Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Έξγν/α 

        Ο Γήκνο καο νθείιεη: 

(α) λα παξαδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξία/ξίεο ή πξφζζεηα έγγξαθα 

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, πξνκήζεηα, πινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα ηνπ Έξγνπ ή ζρεηηθά κε ην Έξγν νη νπνίεο ζα απαηηεζνχλ, 

(β) λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζην Σ.Π. & Γαλείσλ θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, νπνηαδήπνηε 

νπζηψδε αιιαγή ζην Έξγν ή ζε νπνηνδήπνηε Πξφγξακκα(ηα), ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε 

ηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη πξνο Σ.Π. & Γαλείσλ φζνλ αθνξά ην Έξγν, αλαθνξηθά κε, 

κεηαμχ άιισλ, ην ηίκεκα, ην ζρεδηαζκφ, ηα ζρέδηα, ην ρξνλνδηάγξακκα ή ην πξφγξακκα 

δαπαλψλ ή ην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ(ησλ) ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο(ησλ), 

(γ) λα ελεκεξψλεη ακέζσο ην Σ.Π. & Γαλείσλ: 

(i) γηα νπνηαδήπνηε αγσγή ή δηακαξηπξία ή έλζηαζε πνπ έρεη εγείξεη νπνηνδήπνηε 

ηξίην κέξνο ή γηα νπνηαδήπνηε θαηαγγειία πνπ έρεη ιάβεη ν δαλεηνιήπηεο γηα 

νπνηαδήπνηε Πεξηβαιινληηθή Αμίσζε πνπ, απ’ φ,ηη γλσξίδεη, έρεη εγεξζεί ή 

επαπεηιείηαη θαηά ηνπ δαλεηνιήπηε ή/θαη ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ θαη αθνξά 

πεξηβαιινληηθά ή άιια ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην Έξγν ή νπνηνδήπνηε εθ ησλ 

Πξνγξακκάησλ, θαη 

(ii) γηα νπνηνδήπνηε γεγνλφο ή ζπκβάληνο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη γλψζε θαη ην νπνίν 

ζέηεη ζε νπζηαζηηθφ θίλδπλν ή επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Έξγνπ,  

(iii) γηα θάζε αλαζηνιή, αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε Πεξηβαιινληηθήο 

Άδεηαο, θαη λα θαζνξίζεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε ζρέζε κε απηά ηα 

ζέκαηα, 

(δ) γεληθά λα ελεκεξψλεη ην Σ.Π. & Γαλείσλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε γλσζηφ ζε απηφλ γεγνλφο 

ή ζπκβάλ ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ εχινγε γλψκε ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, ελδέρεηαη λα 

βιάςεη νπζηαζηηθά ή λα επεξεάζεη ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ή ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε 

Πξνγξάκκαηνο θαη 

(ε) λα επηδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

δεηεζνχλ επιφγσο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

Ο Γήκνο καο ππνρξενύηαη, ζε εηήζηα βάζε, λα παξαδίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηε πξφνδν ηνπ 

έξγνπ ζηε θάζε πινπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Τπφδεηγκα 1, πνπ παξαηίζεηαη 

θαησηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ ΔΣΔπ.: 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1: Έγγξαθν/ πιεξνθνξίεο Πξνζεζκία πρλφηεηα 
αλαθνξάο 

Έθζεζε Πξνφδνπ Έξγνπ 
- Μηα ζχληνκε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο 
γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο έλαληη ηνπ αξρηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, 

- Δλεκέξσζε γηα ηελ εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο θάζε θπξίσο ηκήκαηνο ηνπ 
έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ελδερφκελεο 
θαζπζηέξεζεο 

- Δλεκέξσζε γηα ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, 
εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ελδερφκελεο 
απμήζεηο ζην θφζηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ 
πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο 

- Πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ 
δεηήκαηνο πνπ έρεη επίπησζε ζην 
πεξηβάιινλ 

- Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ή ηε 
ρξήζε έξγνπ θαη ζρφιηα 

- Σπρφλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη 
θαη ηπρφλ ζεκαληηθφο θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη 
λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

- Οπνηαδήπνηε λνκηθή ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην 
έξγν, πνπ ελδέρεηαη λα έρεη δηάξθεηα. 

- Μηα Έθζεζε Δθρψξεζεο, κε πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ νθεηιφκελν πνζφ 
βάζεη ησλ πκθσληψλ Δπαλεθρψξεζεο ή 
έλαο δηακνηξαζκφο ηνπ ζε κηθξφηεξα πνζά 

Έλα ρξφλν κεηά ηελ 
πξψηε εθηακίεπζε 
θαη ζηε ζπλέρεηα 
κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ 
Έξγνπ 

Δηεζίσο 

Γιψζζα ζχληαμεο αλαθνξψλ Διιεληθά & Αγγιηθά 
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Πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο 

Ο Γήκνο καο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζην Σ.Π. & Γαλείσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνπεξάησζε θαη 

ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Τπφδεηγκα 2, πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ ΔΣΔπ: 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2:  

 

 

 

 
Έγγξαθν/ πιεξνθνξίεο Ζκεξνκελία παξάδνζεο 

ζηελ Σξάπεδα 

Έθζεζε Οινθιήξσζεο Έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ 
άιισλ: 
- Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ έξγνπ φπσο νινθιεξψζεθε, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο 
νπνηαζδήπνηε ζεκαληηθήο αιιαγήο 

- Σελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο θάζε θπξίσο ηκήκαηνο ηνπ 
έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ελδερφκελεο 
θαζπζηέξεζεο 

- Σν ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα 
ελδερφκελεο απμήζεηο ζην θφζηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ 
πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο 

- Σνλ αξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Έξγν: ηφζν ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο θαηά ηελ πινπνίεζε, φζν θαη ησλ κφληκσλ 
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, 

- Πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο πνπ 
έρεη επίπησζε ζην πεξηβάιινλ 

- Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ή ηε ρξήζε έξγνπ 
θαη ζρφιηα 

- Σπρφλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ηπρφλ 
ζεκαληηθφο θίλδπλνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

- Οπνηαδήπνηε λνκηθή ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην έξγν, πνπ 
ελδέρεηαη λα έρεη δηάξθεηα. 

1 ρξφλν κεηά ηελ ηειεπηαία 
εθηακίεπζε πξνο ην 
Γαλεηνιήπηε 

Γιψζζα ζχληαμεο αλαθνξψλ Διιεληθά & Αγγιηθά 
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Δπηζθέςεηο από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ 

Θα επηηξέπνληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη εληεηαικέλα απφ ηελ Δπξσπατθή ηξάπεδα 

Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη εληεηαικέλα απφ άιια ζεζκηθά φξγαλα 

ή νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, φηαλ απηφ επηηάζζεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, λα επηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

έξγα πνπ απνηεινχλ ην Έξγν θαη λα δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο πνπ απηά επηζπκνχλ θαη 

ζα ηνπο παξέρεη ή ζα θξνληίζεη λα ηνπο παξαζρεζεί θάζε απαξαίηεηε ζπλδξνκή πξνο 

ην ζθνπφ απηφ. 

Δπηπξφζζεηα αλαγλσξίδεηαη φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ κπνξεί λα 

ππνρξεσζεί λα θνηλνινγήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Έξγν ζε νπνηνδήπνηε αξκφδην 

ζεζκηθφ φξγαλν ή νξγαληζκφ ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. 

 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ 

 α) Να αλαξηά ζε νξαηφ απφ ην θνηλφ ζεκείν ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ ππνδνκήο ή 

θαηαζθεπψλ πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη ην έξγν εληάζζεηαη ζην 

Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη πινπνηείηαη κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

 β) λα ζπληεξεί, λα επηδηνξζψλεη, λα επηζεσξεί θαη λα αλαθαηλίδεη φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ(ησλ) Πξνγξάκκαηνο(σλ), φπσο απαηηείηαη γηα λα 

ηα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, 

 γ) λα επηηξέπεη εγθαίξσο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ,  ηεο ΔΣΔπ θαη 

φισλ ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ζε ηπρφλ άιινπο θνξείο πνπ είλαη δεφλησο 

εμνπζηνδνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία λα δηελεξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

ινγηζηηθνχ ή/ θαη άιινπ ειέγρνπ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή 

πξφζζεηε ηεθκεξίσζε πνπ ελδερνκέλσο δεηήζνπλ, λα επηζεσξνχλ θηίξηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα πνπ πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη λα 

δηεμάγνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ην εθάζηνηε Πξφγξακκα, θαη λα 

ηνπο παξέρεη ή λα θξνληίδεη λα ηνπο παξέρεηαη, φιε ε αλαγθαία βνήζεηα γηα απηνχο 

ηνπο ζθνπνχο. 

 δ) λα αγνξάδεη εμνπιηζκφ, λα δηαζθαιίδεη ππεξεζίεο θαη λα δηαηάδεη εξγαζίεο γηα 

ην(ηα) Πξφγξακκα(ηα) 

 ε) λα εθηειεί θαη λα ιεηηνπξγεί θάζε Πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηθαίνπ ηεο ΔΔ 

πνπ ηζρχνπλ άκεζα γηα ην ελ ιφγσ Πξφγξακκα. 
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 Ο Γήκνο καο αλαγλσξίδεη, απνδέρεηαη θαη ζπκθσλεί φηη νπνηαδήπνηε αζέηεζε 

ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επίζπεπζε ή/ θαη απαίηεζε 

πξνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί. 

 Ο Γήκνο καο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα επελδπηηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

κε ην ελ ιφγσ δάλεην. 

17. Έμνδα  θαη ινηπέο δαπάλεο  

Ζ θάιπςε θάζε είδνπο εμφδσλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ζπλνκνιφγεζεο, γίλεηαη απφ ην 

Π.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε κεηαθνξά πνζψλ ζηνλ ινγαξηαζκφ πνπ 

ζπζηήλεηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ηίηιν «Πξφγξακκα Φηιφδεκνο».   

 

18. Σέινο ν Γήκνο καο εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θαη λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ θ. 

Κσλζηαληίλν Γ. Καξαγηάλλε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ  ζπκβνιαίνπ 

 

 

 

                          Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 189/2018 

                

    Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

   Τπογραφή                                                                             Τπογραφές                                           

                                         ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                    Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                        ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΗΣΗΝΑ  
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