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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/28-03-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 39/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων 

έγκρισης για τη λήψη συμπληρωματικού 

επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση 

έργου των ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του 

ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και 

μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” έργου με τίτλο: 

«Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας 

Καλλιράχης, Σκάλα Σωτήρος».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 28 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

904/22-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος –  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος 

- Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος  

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο  (-3
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

 
Με την υπ’  αριθμ. 3680/9-4-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού 

δανείου στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, 

Σκάλας Σωτήρος», ποσού € 3.000.000,00 και υπογράφηκε η με αριθμ. 11.167/03-03-2020 σύμβαση μεταξύ του 

ΤπΔ και της Επιχείρησης. 

 
Με την υπ’  αριθμ. 22936/14-12-2020 [ΑΔΑ: 6ΚΖΓ46ΜΤΛ6-27Α] Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης του ως άνω έργου ως προς το ποσό χρηματοδότησης από  € 3.000.000,00 σε 

€ 3.715.000,00 (αύξηση κατά € 715.000), ώστε να συμπεριληφθεί το κόστος των ιδιωτικών συνδέσεων, οι οποίες 

βάσει του άρθρου 96 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) είναι πλέον επιλέξιμες για χρηματοδότηση.    

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την υπ’  αριθμ. 3725/13/14-1-2021 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΥΟ6469ΗΗ7-

0ΞΦ), ενέκρινε τη χορήγηση συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., συνολικού ποσού    

715.000,00 €, για την εκτέλεση έργου των ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο: 

«Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος», που εντάσσεται στο Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 

1386/Β/14-4-2020)ΚΥΑ». 

 
με τους παρακάτω ειδικότερους όρους: 
 

1. Επιτόκιο χορήγησης: 

 Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 75% 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 25% 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 

ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου 

ή της προμήθειας. 

 
3. Τρόπος χρηματοδότησης: 

 

  Α] κατά 75% από πόρους τς Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό        536.250,00 € 

  Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό                                    178.750,00 € 

 
 

4. Τοκοχρεολυτική δόση: 

 
Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: € 28.138,21 
 
 

α)  €  20.642,34   
Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 75% του 

ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους τους 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Β)  €  7.495,87 
Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 25% του 

ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & 
Δανείων. 
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5. Ασφάλεια δανείου: 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.].  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’  αριθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). 

 
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 ανάθεσής 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.   

 
 
Και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης, περί χορήγησης 

δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς το Τ.Π. και Δανείων, η χρηματοδότηση των 

έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-

4-2020) ΚΥΑ, να γίνεται από πόρους του Τ.Π. & Δανείων με τους όρους χρηματοδότησης και τα ποσοστά 

συμμετοχής των ήδη υπογεγραμμένων από 11/11/2013 και 29-1-2014 δανειακών συμβάσεων μεταξύ του 

Τ.Π.Δ. και της ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση έργων της Τ.Α., των οποίων οι πόροι έχουν πλήρως 

απορροφηθεί από τους δικαιούχους. 

2. Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και της ΕΤΕπ ανάλογα με τους 

όρους χρηματοδότησης και τα ποσοστά συμμετοχής που θα συμφωνηθούν, θα ακολουθήσουν οι 

απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση των όρων των ήδη εγκεκριμένων ή συνομολογημένων 

δανείων.    

 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης περί αποδοχής των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου. 

 
Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Α. Αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων,  με την υπ’  αριθμ. 3725/13/14-1-2021 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΥΟ6469ΗΗ7-0ΞΦ), για 

τη χορήγηση  συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., συνολικού ποσού    715.000,00 €, για την 

εκτέλεση έργου των ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και 
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μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο: «Αποχέτευση 

ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος», που εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ως εξής: 

 

 

Ειδικότεροι όροι:  
 

1. Επιτόκιο χορήγησης: 

 Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 75% 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 25% 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 

ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου 

ή της προμήθειας. 

 
3. Τρόπος χρηματοδότησης: 

 

  Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό        536.250,00 € 

  Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό                                    178.750,00 € 

 
 

4. Τοκοχρεολυτική δόση: 

 
Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: € 28.138,21 
 
 

α)  €  20.642,34   
Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 75% του 

ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους τους 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Β)  €  7.495,87 
Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 25% του 

ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & 
Δανείων. 

 
 

5. Ασφάλεια δανείου: 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.].  Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου 

τους 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’  αριθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). 

 
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 ανάθεσής 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.   
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Και  προϋποθέσεις: 
 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης, περί χορήγησης 

δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς το Τ.Π. και Δανείων, η χρηματοδότηση των 

έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-

4-2020) ΚΥΑ, να γίνεται από πόρους του Τ.Π. & Δανείων με τους όρους χρηματοδότησης και τα ποσοστά 

συμμετοχής των ήδη υπογεγραμμένων από 11/11/2013 και 29-1-2014 δανειακών συμβάσεων μεταξύ του 

Τ.Π.Δ. και της ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση έργων της Τ.Α., των οποίων οι πόροι έχουν πλήρως 

απορροφηθεί από τους δικαιούχους. 

2. Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και της ΕΤΕπ ανάλογα με τους 

όρους χρηματοδότησης και τα ποσοστά συμμετοχής που θα συμφωνηθούν, θα ακολουθήσουν οι 

απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση των όρων των ήδη εγκεκριμένων ή συνομολογημένων 

δανείων.    

 

Β. Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Πρόεδρο του 

Διοικητικού της Συμβουλίου,  για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2022    

 
                 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης λάμπρος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   29-03-2022                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΑΔΑ: ΨΡ23ΟΕΥΣ-ΛΑ6
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