
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  12/14-06-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 141/2019 Θέμα: Λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  έγκριση  των  όρων  αυτού, 
αναφορικά  με  την  Πράξη  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου 
ακαθάρτων  Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Λουτρών 
Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 14 

Ιουνίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2751/10-06-2019 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ.  που επιδόθηκε  σε καθένα  σύμβουλο σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη Χρυσούλα

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Πιστέλας Ευστάθιος
8. Καλαμπίδης Δημήτριος
9. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν  Συμβούλιον διοικεί  την επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περ.  γ)  της  παρ.  3  του  άρθρου  του Ν.1069/80 « Οι 

Δ.Ε.Υ.Α.,  εντός  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  τους,  είναι  υπεύθυνες  για:…  γ)  τη  μελέτη,  

κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων  

επεξεργασίας  νερού,  δικτύων  μεταφοράς  νερού,  δικτύων  διανομής  ύδρευσης,  δικτύων 

αποχέτευσης  ακάθαρτων  και  ομβρίων  υδάτων,  μονάδων  επεξεργασίας  αστικών  υγρών 

αποβλήτων, ….» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:…  ι) αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων 

της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την 

εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων,..»
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 Επίσης στο άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 ορίζονται τα εξής: “1. Στο πλαίσιο υλοποίησης 

Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την  

προμήθεια  αγαθών  και  την  κατασκευή  έργων  στους  τομείς  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  

αντιπλημμυρικής  προστασίας,  …,  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  ..  

δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η  

εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου  

και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται  

στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  χρηματοδοτείται  από  το  εθνικό  ή  το  

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου  

Εσωτερικών….

4.Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της  

παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α'87) και του π.δ. 169/2013 (Α'272).»

Στα  πλαίσια  της  18341/10-05-2018  πρόσκλησης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  και  στο 

πλαίσιο  του  Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»  και  σύμφωνα  με  τις  234/2018  και  151/2018 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης και του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αντίστοιχα, υπεβλήθη αρχικά η 21223/15-06-2018 αίτηση χρηματοδότησης, η οποία 

στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την με αρ. 35033/02-10-2018 αίτηση χρηματοδότησης για την 

Πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς  και  συνδετηρίου με συλλεκτήρα 

Λουτρών Θέρμης». 

Η Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος «Φιλόδημος I» με το υπ’ αρ. 29807/19-04-

2019  έγγραφό  της  ενέταξε  το  έργο  με  τίτλο  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων 

Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο εν λόγω Πρόγραμμα με  ποσό 

χρηματοδότησης 1.305.054,15 €.

Το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  είναι  τη  κατασκευή  δικτύων  αποχέτευσης  για  τη 

συλλογή και μεταφορά, σε υφιστάμενο φρεάτιο των λυμάτων του οικισμού Λακιάς, συνολικού 

μήκους 3.835 μέτρων. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων αποχέτευσης 

και συλλεκτήρα αγωγού, την συνδεσή του με τον συλλεκτήρα αγωγό Λουτρών Θέρμης καθώς 

και την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των κατοίκων του οικισμού της Λακκιάς με το 

αποχετευτικό δίκτυο. 

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης ορίζεται στους 7 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η  χρηματοδότηση  της  ανωτέρω  Πράξης  χρηματοδοτείται  από  Επενδυτικό  δάνειο  του 

Ταμείου  Παρακαταθηκών  & Δανείων  με  αποπληρωμή από πόρους  του  ΠΔΕ του Υπουργείου 

Εσωτερικών και συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου, ήτοι τη 

ΔΕΥΑ Θέρμης και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Για τη χρηματοδότηση της παραπάνω 

Πράξης θα απορροφηθούν πρώτα  οι  πόροι του Προγράμματος «Φιλόδημος I» και στη συνέχεια 

θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Σύμφωνα  με  το  48926/10-05-2019  έγγραφο της  Διεύθυνσης  Χορήγησης  Δανείων 

Νομικών  Προσώπων  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  &  Δανείων,  κατά  την  3683/09-05-2019 

συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  εγκρίθηκε  η  χορήγηση 

επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  με τους όρους του συνημμένου 

Παραρτήματος  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσης,  συνολικού  ποσού 
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1.305.054,15€  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων 

Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» ως εξής: κατά 75% από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 978.790,61 € και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & 

Δανείων, ποσό 326.263,54€. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, με 

βάση  την  συνομολογηθείσα  δανειακή  σύμβαση  δικαιούχου  και  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και 

Δανείων για τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος «Φιλόδημος I», δε βαρύνει τον δικαιούχο.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, και τις ισχύουσες διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

& Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της πράξης 

«Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα 

Λουτρών Θέρμης».

2. Αποδέχεται τους όρους για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα 

με  το  άρθρο  69  του  Ν.  4509/2017 και  την  13022/19-04-2018  Κοινή  Απόφαση  των 

Υπουργών Εσωτερικών-  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης-Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.  Β’/24-04-

2018) όπως τροποποιήθηκε με την 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-08-2018) και 

ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.

3. Εκχωρεί έσοδα εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε 

περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των όρων του προγράμματος.

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση 

των ανωτέρω.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 12 απόφαση 141/14-06-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ 
ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όροι  έγκρισης  επενδυτικού  τοκοχρεολυτικού  δανείου  της  πράξης  «Κατασκευή  εσωτερικού 

δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

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 θα 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 και Δανείων  

4. Ενδεικτική εξαμηνιαία  τοκοχρεολυτική δόση:  

α)  €  41.657,17 για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

β)  €  14.003,00 για το 25% από το Τ.Π και Δανείων

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 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. 
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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   

• Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή 

σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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  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 A.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 Κοινή Απόφαση  των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης 

και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), η ΔΕΥΑ (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταμείο 

Παρ/κων και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου από 

τους  δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδά της, σύμφωνα με το άρθρο 10 του  ν. 1069/1980, 
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όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4483/2017 και ισχύει, το ανάλογο ποσό των 

δανειακών υποχρεώσεών της, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών 

της.       

13. Καταγγελία δανειακής σύμβασης  .

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

• που  η  ΔΕΥΑ   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 η ΔΕΥΑ , 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, 

η  ΔΕΥΑ 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 η ΔΕΥΑ 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 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 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 Ι :

• Η ΔΕΥΑ 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   
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      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,  η  ΔΕΥΑ  προβαίνει   σε  ενέργειες  κλεισίματος 

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 σύβαση πίστωσης 

του Τ.Π. και

      Δανείων με την ΕΤΕπ  :

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο/α

        Η ΔΕΥΑ 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),
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(γ) να ενημερώνει αμέσως το Τ.Π. & Δανείων:

(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.  &  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  σχετικά  με  οποιοδήποτε  γνωστό  σε  αυτόν 

γεγονός ή συμβάν το οποίο,  σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του 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

Η ΔΕΥΑ 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.:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Έγγραφο/ πληροφορίες Προθεσμία Συχνότητα 
αναφοράς

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

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

Ετησίως

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά
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Πληροφορίες  για  την  αποπεράτωση  των  εργασιών  και  τον  πρώτο  χρόνο 

λειτουργίας

Η  ΔΕΥΑ  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/ πληροφορίες Ημερομηνία παράδοσης 
στην Τράπεζα

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.

1  χρόνο  μετά  την 
τελευταία  εκταμίευση 
προς το Δανειολήπτη

Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά
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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 της ΔΕΥΑ 

• 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 επιτρέπει 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.

• Η ΔΕΥΑ 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.

• Η  ΔΕΥΑ  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 

ΑΔΑ: ΨΥΦ6ΟΛΖΛ-Κ4Κ



Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης, 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  η  ΔΕΥΑ  εξουσιοδοτεί  το  νόμιμο  εκπρόσωπό  της  (ονοματεπώνυμο)  για  την 

υπογραφή του δανειστικού  συμβολαίου.

  Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι  συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό 

δανειστικό συμβόλαιο.

ΑΔΑ: ΨΥΦ6ΟΛΖΛ-Κ4Κ
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