
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 19/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 142/2021 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων και 
προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., ενταγμένου στο 
Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές Ύδρευσης 
Δήμου Αμυνταίου», συνολικού ποσού 6.368.847,74€, σύμφωνα με αριθ. 
200/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 50907/13-08-2021 (Β’ 3793), ύστερα από 
την με αριθμό πρωτοκόλλου 12454/20-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 18 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Γεώργου Τρύφων Κύρκου Κυριάκος 
Θωμαΐδης Χρήστος, Πρόεδρος Τόμου Πέτρος 
Κιοσές Παναγιώτης Αβραμίδης Ιωάννης 
Τσαχειρίδης Σπύρος Ιωάννου Χρήστος 
Μπερμπερίδης Πέτρος Γρομπανόπουλος Τρύφων 
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Θεοδώρου Απόστολος Δεμερτζίδης Στυλιανός 
Χατζητιμοθέου Ιωάννης Ελευθεριάδης Κυριάκος 
Νάτσης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Σαπαρδάνης Φώτιος   
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο  θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο, ο 

ΑΔΑ: Ψ5ΤΟΩΨΛ-ΧΝΔ



οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 200/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία έγινε η αποδοχή των 
όρων και προϋποθέσεων έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου στον Δήμο 
Αμυνταίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 
€6.368.847,74, για την εκτέλεση έργου «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», 
ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την αριθ. 200/2021 απόφαση ΟΕ 

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την με αριθμό 200/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
Αμυνταίου που αφορά την αποδοχή της χορήγησης επενδυτικού δανείου στον Δήμο 
Αμυνταίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 
€6.368.847,74, για την εκτέλεση έργου «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», 
ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, με τους 
παρακάτω ειδικότερους όρους: 

1. Επιτόκιο χορήγησης: 

 Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το 
ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του 
ποσού από την ΕΤΕπ. 

 Σταθερό επιτόκιο 3,10%, για το 50% από το Τ.Π. και Δανείων, ανεξάρτητα από το 
χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος 
χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε. 

2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 
του επομένου της ολοκλήρωση του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει 
από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας. 

3. Τοκοχρεολυτική δόση: 

    Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: €256.119,34 

α) €122.580,78 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του 
δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

β) €133.538,55 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του 
δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων 

4. Ενδιάμεσοι τόκοι: 

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – 
προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός 
καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της 
εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας - 
μελέτης. 
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5. Ασφάλεια δανείου:  

Στις δανειακές συμβάσεις 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 τις παρ. 1 & 2 
του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα: 

«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του 
δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση 
ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ. β’ του ν.1892/1990 και 34 του  
ν.3697/20080 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευση για την 
κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, 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 τη 
διάταξη του άρθρου 176 του  ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του 
ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π. & Δανείων» 
δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από 
το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το 
ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του , καθώς και το σύνολο 
του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και 
εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της 
υπ’ αριθ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς 
του Τ.Π. & Δανείων». 

6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου:  

Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ., 
ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, 
εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες 
τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσή του 
Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. 

7. Δικαιώματα: €3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη 
συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων 
€1.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης  €1.000,00, γ) δαπάνες για τον 
οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων  €1.000,00. Η κάλυψη 
κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από 
το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων [Π.Δ.Ε]. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου κ. Άνθιμο Μπιτάκη, ως νόμιμο εκπρόσωπο 
του Δήμου Αμυνταίου, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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