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Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου ύψους 868.000,00€, χορηγούμενου από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική
οδοποιία Δήμου Βέροιας», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
ιδιαιτέρως δε της παρ. 2 του άρθρου 10 αυτού
1. Η αρ. 536/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Το Α.Π. (0) 117541_19/ 27.11.2019 έγγραφο της Δ/νσης Χορήγησης
Δανείων Νομικών Προσώπων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
3. Η αρ. 843/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. Το αρ. (0)3766_2-/09.01.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αρ. 536/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση α) αποδοχής
όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.» έγινε αποδεκτή η σύναψη
δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη
χρηματοδότηση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας», ενταγμένου στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ύψους 868.000€, χορηγούμενου κατά ποσοστά 75%
από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 25% από πόρους του Τ.Π &
Δ..
Μετά την λήψη της απόφασης, εστάλησαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο
Ταμείο, προκειμένου να μας αποσταλεί το σχέδιο της δανειακής σύμβασης.
Με το πιο πάνω (2) σχετικό παραλήφθηκε το σχέδιο της δανειακής σύμβασης με την
υπόμνηση να σταλεί σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/10 για προληπτικό
έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο.
«΄Αρθρο 278
Προληπτικός Έλεγχος Συμβάσεων
«1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και
τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, διενεργείται
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υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών τους.» [1] [3]
2.Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των
οποίων υπερβαίνει το ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)
ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το
καθ' ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.
3.Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί
μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας
σύμβασης.
4.Ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Εάν δεν διενεργηθεί ο
έλεγχος νομιμότητας η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.»
Το σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου διαβιβάστηκε στο αρμόδιο κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με την αρ. 843/2019 πράξη του της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (κλιμάκια Ε’, ΣΤ΄ και Ζ΄) αποφασίστηκε ότι:
«Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπό τον όρο που αναφέρεται
στο σκεπτικό της παρούσας.»
Ο όρος του σκεπτικού αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 και αφορά στην
«πρόσθετη ασφάλεια» του δανείου.
Μετά την διαβίβαση της πράξης του ελεγκτικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, εστάλη το (3) πιο πάνω σχετικό, με το οποίο παρακαλείται ο Δήμος να
προβεί στην αποδοχή του όρου 10.2 της δανειακής σύμβασης.
Επισυνάπτεται το σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο του δανειστικού
συμβολαίου λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτέρως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 10, που αφορούν στην πρόσθετη ασφάλεια του δανείου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Συνημμένα:
1.-Σχέδιο δανειστικού συμβολαίου
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