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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης/18-1-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 02/2022

ΘΕΜΑ:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Βελβεντού και
Σερβίων. για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από το
διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού βάσει του Ν. 4600/2019.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 18η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 129/1401-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Στεργίου
1
Μανώλης, Δήμαρχος
Αχίλλας
2
Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Καμκούτης
3
Θωμάς, Αντιδήμαρχος
Κουκόλη
4
Σοφία, μέλος
Εμμανουήλ
5
Δημήτριος, μέλος
Τσιτσιόκας
6
Νικόλαος, μέλος
Τέτος
7 Νικόλαος, μέλος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του
Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης το υπ’ αριθμ’ 8881/30.12.2021
έγγραφο του Δήμου Σερβίων ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου ΣερβίωνΒελβεντού έχοντας υπόψη:
1.
Τα άρθρα 154 & 157 ν.4600/2019 περί κατάργησης υφιστάμενων - σύστασης
νέων Δήμων και κατανομής περιουσιακών στοιχείων αυτών,
2.
Την υπ’ αρ. πρωτ.: 39428/21.05.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
περί συγκρότησης της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου
Σερβίων - Βελβεντού,
3.
Το άρθρο 18 του ν.4623/2019 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των
άρθρων 155 & 157 του ν.4600/2019 και ειδικότερα την παράγραφο 11 αυτού ως
ισχύει, στην οποία αναφέρεται ότι: «Για την εφαρμογή των παραγράφων 7 έως 10 του
παρόντος συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε
την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκομένων δήμων. Σε αυτές
καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμβαλλόμενων
φορέων, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους αφορούν, ο τρόπος
απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς και οι επιτροπές
παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης. Εφόσον προκύπτει
οικονομική επιβάρυνση, ή/και έσοδο για τους δήμους, που δεν συνυπολογίστηκαν
στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και αφορούν τουλάχιστον δύο δήμους,
επιμερίζονται από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του εν λόγω δήμου, με
μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού τους»,
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4.
Την υπ’ αριθμ. οικ. 180695 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ4541Β/11.12.2019) που αποτελεί
τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 119036/ 22-08-2019 (ΦΕΚ 3421/τ.Β΄/10-092019) απόφασης κατανομής της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων Βελβεντού (άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4623/2019),
5.
Την υπ’ αριθμόν 1 κατευθυντήρια οδηγία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
σχετικά με το μοντέλο των Τριών Γραμμών Άμυνας στον Εσωτερικό Έλεγχο των ΟΤΑ,
6.
Την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατανομής της περιουσίας
του καταργηθέντος Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για λόγους βελτίωσης της
οικονομικής διαχείρισης και παροχής ρεαλιστικών χρηματοοικονομικών αναφορών
καθώς και για λόγους συμφωνίας των λογιστικών εγγραφών ταμειακών διαθεσίμων
των δύο νεοσύστατων Δήμων Σερβίων και Βελβεντού με τα ταμειακά διαθέσιμα στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
7.
Το υπ’ αριθμ’ 1883/5-5-2020 έγγραφο του Δήμου Σερβίων
Το υπ’ αριθμ’ 8881/30.12.2021 έγγραφο του Δήμου Σερβίων έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ

Τελικό
:
σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Βελβεντού

ΣΧΕΤ

1.-: Το υπ. αριθ. 6186-01.10.2021 έγγραφο του Δήμου Σερβίων
2.- Το υπ. αριθ. 3461-12.11.2021 έγγραφο του Δήμου Βελβεντού

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας, παρατίθενται τα σχετικά
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού αναφορικά με
τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από το διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
και τα οποία έχουν ως εξής:
(1)
Αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και την κατανομή τους,
σημειώνουμε ότι στους δύο (2) κοινούς λογαριασμούς των δύο Δήμων υπήρχε
συνολικό ποσό 1.455.604,89 €. Από το ποσό αυτό, 180.305,21 € αφορούν
εξειδικευμένα διαθέσιμα για έργα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού τα οποία
εκτελέστηκαν από το δήμο Σερβίων, συνεπώς κατανέμονται σε αυτόν. Από τα
υπόλοιπα ποσά η κατανομή ακολούθησε το γενικό κανόνα διαχωρισμού με τα ποσά
που αντιστοιχούν στους δύο Δήμους τελικά να φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Α
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(
1.1)

ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΠΟΣΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
1.2)

ΕΡΓΑ)

(
1.3)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

(
1.4)

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ [(1.3) * 76,75 %]

(
1.5)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (1.2) + (1.4)

(
1.6)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ [(1.3) * 23,25 %]

ΠΟΣΑ
1.455.604,89 €
180.305,21 €
1.275.299,68 €
978.792,50 €
1.159.097,71 €
296.507,18 €

Συνυπολογίζοντας στα ανωτέρω και το ποσό των 129.000,00 € της δωρεάς
Θεοφυλάκτου, η οποία κατανεμήθηκε με το ίδιο προαναφερόμενο ποσοστό στους δύο
Δήμους και χρεώθηκε στο Δήμο Βελβεντού, με την υποχρέωσή του να επιστρέψει το
76,75% του ποσού αυτού στο Δήμο Σερβίων ήτοι 99.007,50€, συνάγεται ότι ο Δήμος
Βελβεντού έχει λαμβάνειν από το Δήμο Σερβίων 197.499,68 € (296.507,18 € –
99.007,50 €)
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(2)
Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις των δύο Δήμων όπως αυτές
προκύπτουν σημειώνουμε ότι από τα οκτώ (2) συνολικά δάνεια, πέντε (5) δάνεια
αφορούν το Δήμο Σερβίων, δύο (2) δάνεια αφορούν το Δήμο Βελβεντού και ένα (1)
δάνειο είναι το κοινό που συνάφθηκε το 2019. Αναλύοντας τις δόσεις εκάστου δανείου
έχουμε τους παρακάτω πίνακες:
(2.1) ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (5)
ID
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΟΣΗ
7876
950,25 €
86,39 €
7878

33.551,11 €

3.050,10 €

7879

22.932,99 €

2.084,82 €

7880

45.713,97 €

4.155,82 €

7881

92.424,24 €

8.402,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

17.779,33 €

(2.2) ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (2)
ID
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΟΣΗ
7877
12.015,62 €
7882
ΣΥΝΟΛΟ

6.986,36 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
1.092,33 €
635,12 €
1.727,45 €

Για τους τρεις μήνες του 2019 (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο) οι δόσεις
παρακρατήθηκαν από το Δήμο Σερβίων συνεπώς δημιουργείται η υποχρέωση
καταβολής ποσού 5.182,35 € (3 Χ 1.727,45) από το Δήμο Βελβεντού προς το Δήμο
Σερβίων.
(2.3) ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ / ΚΟΙΝΟ (1)
ID ΔΑΝΕΙΟΥ: 282760
Αναλύοντας όλα τα στοιχεία του δανείου μέχρι και τον Αύγουστο του 2021,
αναφέρουμε ότι αρχικώς παρακρατήθηκαν 10.000,00 € το έτος 2019 για έξοδα
φακέλου και η μηνιαία δόση για το 2020 ανερχόταν σε 14.981,94 €. Δεν
παρακρατήθηκαν όμως όλες οι δόσεις του 2020 λόγω covid, αλλά κρατήθηκαν μόνο
επτά (7), ενώ το ίδιο έτος (2020) παρακρατήθηκαν και ενδιάμεσοι τόκοι. Το 2021 οι
παρακρατήσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο και έγιναν μέχρι τώρα τέσσερις (4)
παρακρατήσεις, ενώ παρακρατήθηκαν και τόκοι αδράνειας αξίας 21.718,29 €
σύμφωνα με το υπ. αριθ. (0)55517_21-30.06.2021 έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή που έγινε λόγω μη απορρόφησης
όλου του Δανείου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων μας ανέφερε ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης του Δήμου Σερβίων
ανέρχεται σε 27.800,79 €. Αν υπολογίζουμε ότι τα παλιά δάνεια ανέρχονται σε
17.779,33 € συνάγεται ότι το ποσό της νέας δόσης από 01/07/2021 του δανείου του
Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, ανέρχεται σε 10.021,46 € και αυτό είναι το ποσό που
παρακρατήθηκε από τη δόση του Ιουλίου, ενώ για όλες τις προηγούμενες
παρακρατήθηκε το ποσό της αρχικής δόσης.
Σημειώνεται τέλος ότι για τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται παρακάτω
δεν παρακρατήθηκαν και δεν θα παρακρατηθούν οι δόσεις των δανείων λόγω covid
και τα ποσά θα παρακρατηθούν σε είκοσι δύο 22 δόσεις από 01/01/2022 σύμφωνα με
το Ν. 4821/2021. Βάσει των δεδομένων αυτών εξάγεται ο ακόλουθος πίνακας:
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
ΠΟΣΟ
ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗ
ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
(ΑΠΟ 01/01/2022)
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
(23,25%)
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ΜΑΪΟΣ 2020 (05-20)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (06-20)
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 (07-20)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (11-20)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (01-21)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (02-21)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 (06-21)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (08-21)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (09-21)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (10-21)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (11-21)
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ

32.761,27 €
32.761,27 €
32.761,27 €
32.761,27 €
32.761,27 €
32.761,27 €
32.761,27 €
27.800,79 €
27.800,79 €
27.800,79 €
27.800,79 €
340.532,05 €
22
15.478,73 €

14.981,94 €
14.981,94 €
14.981,94 €
14.981,94 €
14.981,94 €
14.981,94 €
14.981,94 €
10.021,46 €
10.021,46 €
10.021,46 €
10.021,46 €
144.959,42 €
22
6.589,06 €

Συνοψίζοντας έχουμε:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(2.3.1) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ)
(2.3.2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 2020 (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ
ΤΟΚΟΙ)
(2.3.3) ΑΡΧΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 2020 – 2021
(2.3.4) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 2020 2021
(2.3.5) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 2021
(2.3.6) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 2020 2021
(2.3.7) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 2021 (ΤΟΚΟΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ)
(2.3.8) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 31/07/2021
[(2.3.1) + (2.3.2) + (2.3.3) * (2.3.4) + (2.3.5) *
(2.3.6) + (2.3.7)]
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ [(2.3.8) * 23,25%]
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΙΛΗ (ΔΑΝΕΙΟ 2019)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

3.483,30 €
3.483,30 €
3.483,30 €
3.483,30 €
3.483,30 €
3.483,30 €
3.483,30 €
2.329,99 €
2.329,99 €
2.329,99 €
2.329,99 €
33.703,07
22
1.531,96 €

ΠΟΣΑ
10.000,00 €
7.990,90 €
14.981,94 €
10
10.021,46 €
1
21.718,29 €
199.550,05 €

46.395,39 €
5.182,35 €
51.577,74 €

(3) Βάσει όλων των ανωτέρω, ο Δήμος Σερβίων έχει λαμβάνειν από το Δήμο
Βελβεντού το ποσό των 51.577,74 €, ενώ από 01/01/2022 ο Δήμος Βελβεντού θα
καταβάλλει μηνιαίως :
Α) Για δύο (2) έτη 2022-2023 : 2.329,99 € (10.021,46€ Χ 23,25%) +
1.531,96 € = 3.861,95 €
Β) Για έξι (6) έτη: 2024-2029: 2.329,99 € (10.021,46€ Χ 23,25%)
(4)Αναφορικά με τα τιμολόγια με ημερομηνία μέχρι 31/08/2019, τα οποία
πληρώθηκαν από το Δήμο Σερβίων μετά την 01/09/2019 και αφορούσαν το
Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, παρατίθεται συνημμένη αναλυτική κατάσταση
βάσει της οποίας έχουν πληρωθεί 618.202,60 € και το ποσό που αναλογεί στο
Δήμο Βελβεντού βάσει του ποσοστού κατανομής ανέρχεται σε 143.732,10€.
(5)
Αναφορικά με τις πληρωμές του Δήμου μέσω επιχορηγήσεων, ο Δήμος
έλαβε τα ακόλουθα ποσά:
ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
ΣΕΡΒΙΩΝ- BΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
189.526,08 €
111.607,57 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2
80.128,50 €
68.535,31 €
ΟΦΕΙΛΗ ΔΕΗ
1.413.417,94 €
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Τα ποσά αυτά είναι επιχορηγούμενα, συνεπώς δε δημιουργείται υποχρέωση
καταβολής οφειλής από το Δήμο Βελβεντού προς το Δήμο Σερβίων εκτός αν ζητηθεί το
ποσό της επιχορήγησης από το Κράτος, οπότε και θα προβούμε σε τροποποίηση της
προγραμματικής
Επιπρόσθετα υπάρχουν και απλήρωτες δικαστικές εκκρεμότητες του Δήμου
Σερβίων - Βελβεντού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟ
1

Μ. Ε.

10.328,91 €

2

Κ.Σ.

9.897,12 €

3

Θ.Π. (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ)

6.943,64 €

4

Δ.Ξ.

17.597,61 €

5

Τ.Ν.

14.582,88 €

6

Μ.Ι.

13.951,89 €

ΣΥΝΟΛΟ

73.302,05 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

66.358,41 €

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (2)

15.428,33 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά καλυφθούν από
επιχορήγηση, θα επιστραφεί στον Δήμο Βελβεντού το αναλογούν ποσό των
15.428,33 €
(6)
Αναφέρεται ακόμη ότι υπάρχουν τιμολόγια δικηγόρων τα οποία έχουν
πληρωθεί από το Δήμο Σερβίων και αφορούν υποθέσεις του Δήμου Σερβίων –
Βελβεντού που δεν απεικονίζονται στην καρτέλα (3) καθώς έχουν εκδοθεί μετά τις
31/08/2019. Παρατίθεται συνημμένα αναλυτική κατάσταση βάσει της οποίας έχουν
πληρωθεί για λογαριασμό του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού 18.346,14 € και το ποσό
που αναλογεί στο Δήμο Βελβεντού βάσει του ποσοστού κατανομής ανέρχεται σε
4.265,48€. Επιπλέον, υπάρχουν υποχρεώσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους που
ανέρχονται σε 9.040,00 € και υπάρχει μία ακόμη πληρωμή προς αντιδήμαρχο του
Δήμου Σερβίων - Βελβεντού εντός του 2020 της τάξης των 5.130 €. Συνοψίζοντας,
έχουμε τον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 18.346,14 €
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
4.265,48 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
9.040,00 €
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ Δ.Ε. (|ΧΕΠ
5.130,00 €
60/2020)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
14.170,00 €
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
3.294,53 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
7.560,01 €
(7)
Επιπλέον ο Δήμος κατά τη διάρκειας της θητείας της παρούσας
Δημοτικής Αρχής επιχορήγησε τόσο το Σύνδεσμο, όσο και την Κοινωφελή επιχείρηση
των δύο Δήμων με διάφορα ποσά, τα οποία βάσει των σχετικών συνεννοήσεων θα
αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης των διαχωρισμών τους όταν αυτοί γίνουν.
(8)
Σημειώνεται ακόμη ότι υπάρχει μια οφειλή της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων προς την αντίστοιχη του Δήμου
Βελβεντού από χρηματικό υπόλοιπο της ενιαίας σχολικής Επιτροπής του ενιαίου
Δήμου, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 9.107,86 €. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από το
Δήμο Σερβίων προς το Δήμο Βελβεντού αφού εισπραχθεί από τη Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της υπ. αριθ. 16/2020 απόφασης της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων
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(9)
Τέλος, αναφορικά με τα κληροδοτήματα, παραπέμπουμε στο υπ’ αριθμ 7
έγγραφο αναφερόμενο στα υπόψη σχετικά αναφορικά με τις οφειλές του Δήμου
Σερβίων προς το Δήμο Βελβεντού, οι οποίες ανέρχονται σε 33.216,30 €
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας
οφειλών:
ΚΑΡΤΕΛΑ

ΟΦΕΙΛΗ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ

(1)

ΠΡΟΣ

ΟΦΕΙΛΗ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΑ

197.499,68 €

(2)

51.577,74 €

(3)
(4)

143.732,10 €

(5)

15.428,33 €

(6)

7.560,01 €

(7)
(8)

9.107,86 €

(9)

33.216,30 €

ΣΥΝΟΛΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

239.823,84 €
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΠΡΟΣ

218.298,18 €

21.525,66 €

Μετά από αυτά ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού:
1.
Να εγκρίνει τη
σύναψη προγραμματικής σύμβασης (Άρθρο 100 του Ν.
3852/2010) και τους όρους της για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που
προέκυψαν από το διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού βάσει του Ν.
4600/2019 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
2.
Να ορίσει εκπρόσωπο Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του για την
κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης.
3.
Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Εγκρίνει τη
σύναψη προγραμματικής σύμβασης (Άρθρο 100 του Ν.
3852/2010) και τους όρους της για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που
προέκυψαν από το διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού βάσει του Ν.
4600/2019 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
2.- Ορίζει εκπρόσωπο το Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Εμμανουήλ
Δημήτριο του Αντωνίου με αναπληρωτή του
τον δημοτικό Σύμβουλο και
Αντιδήμαρχο Καμκούτη Θωμά για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
Προγραμματικής σύμβασης.
3.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Εμμανουήλ Στεργίου για την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2 / 2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 18 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος
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Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Στα Σέρβια, σήμερα την ΧΧ/ΧΧ/2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. του Δήμου Σερβίων, που εδρεύει στα Σέρβια, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο κ. Χρήστο Ελευθερίου
2. του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Δήμαρχο κ. Εμμανουήλ Στεργίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 154 & 157 ν.4600/2019 περί κατάργησης υφιστάμενων - σύστασης
νέων Δήμων και κατανομής περιουσιακών στοιχείων αυτών,
2. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 39428/21.05.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί
συγκρότησης της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου
Σερβίων - Βελβεντού,
3. Το άρθρο 18 του ν.4623/2019 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των
άρθρων 155 & 157 του ν.4600/2019 και ειδικότερα την παράγραφο 11 αυτού ως
ισχύει, στην οποία αναφέρεται ότι: «Για την εφαρμογή των παραγράφων 7 έως 10
του παρόντος συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που
αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκομένων δήμων. Σε
αυτές καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των
συμβαλλόμενων φορέων, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους
αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς
και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης.
Εφόσον προκύπτει οικονομική επιβάρυνση, ή/και έσοδο για τους δήμους, που
δεν συνυπολογίστηκαν στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και
αφορούν τουλάχιστον δύο δήμους, επιμερίζονται από τον προϊστάμενο της
οικονομικής υπηρεσίας του εν λόγω δήμου, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος
του πληθυσμού τους.»,
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 180695 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ4541Β/11.12.2019) που αποτελεί
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τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 119036/ 22-08-2019 (ΦΕΚ 3421/τ.Β΄/10-092019) απόφασης κατανομής της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων Βελβεντού (άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4623/2019),
5. Την υπ’ αριθμόν 1 κατευθυντήρια οδηγία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά
με το μοντέλο των Τριών Γραμμών Άμυνας στον Εσωτερικό Έλεγχο των ΟΤΑ,
6. Την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατανομής της περιουσίας
του καταργηθέντος Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για λόγους βελτίωσης της
οικονομικής

διαχείρισης

και

παροχής

ρεαλιστικών

χρηματοοικονομικών

αναφορών καθώς και για λόγους συμφωνίας των λογιστικών εγγραφών ταμειακών
διαθεσίμων των δύο νεοσύστατων Δήμων Σερβίων και Βελβεντού με τα ταμειακά
διαθέσιμα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
7. Την υπ. αριθ. 2/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού
συμφωνούνται, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τακτοποίηση των
εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από το διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
βάσει του Ν. 4600/2019.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι δύο αντισυμβαλλόμενοι συναποδέχονται ότι οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται
από τον ανωτέρω διαχωρισμό είναι οι ακόλουθες:
ΚΑΡΤΕΛΑ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΦΕΙΛΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ

ΟΦΕΙΛΗ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΡΟΣ
ΣΕΡΒΙΑ

197.499,68 €

0,00 €
9.107,86 €
33.216,30 €
239.823,84 €

51.577,74 €
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
143.732,10 €
15.428,33 €
7.560,01 €
0,00 €

218.298,18 €
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ΤΕΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

21.525,66 €

Επιπλέον, από 01/01/2022 ο Δήμος Βελβεντού θα καταβάλλει μηνιαίως :
Α) Για δύο (2) έτη 2022-2023 : 2.329,99 € + 1.531,96 € = 3.861,95 €
Β) Για έξι (6) έτη: 2024-2029: 2.329,99 €
Για τις δόσεις του κοινού δανείου που συνάφθηκε το 2019 επί Δήμου Σερβίων –
Βελβεντού, η ανάλυση των υποχρεώσεων παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της
σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προγραμματικής
ΑΡΘΡΟ 3
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 2 μηνιαίων υποχρεώσεων, η οφειλή του Δήμου
Σερβίων που προκύπτει και έγινε αποδεκτή θα καταβληθεί στο Δήμο Βελβεντού μέχρι τις
31/03/2022. Πέραν της καταβολής αυτής δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον απαίτηση,
χωρίς να υπάρξει τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Σερβίων αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει τους λογαριασμούς
των κληροδοτημάτων «Ζήνωνα Παπαναστασίου» και «Δωρεά Θεοφυλάκτου» στο
Δήμο Βελβεντού και την τελική οφειλή που προκύπτει από το άρθρο 2 και έγινε
αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2α

του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο

παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα
Σέρβια.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
•

Δύο (2) εκπροσώπους (Δημοτικούς Συμβούλους) του Δήμου Σερβίων, ένας (1) εκ
των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής

•

Έναν (1) εκπρόσωπο (Δημοτικό Σύμβουλο) του Δήμου Βελβεντού
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Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησής της και η επίλυση κάθε διαφοράς
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει στις 31/03/2022 με βεβαίωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ότι όλες οι
εργασίες που απαιτούνταν για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
ολοκληρώθηκαν και οι συμβαλλόμενοι ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υποχρεώσεις
τους, ενώ θα συνοδεύεται και από γραπτή δέσμευση του Δήμου Βελβεντού ότι θα
καταβάλλονται σε μηνιαία βάση οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 υποχρεώσεις του Δήμου
Βελβεντού που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
μέχρι και τις 31/12/2029.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της διάρκειας της σύμβασης θα γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
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Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια της Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης ή παράτασης της παρούσας
προγραμματικής λόγω αλλαγής των δεδομένων στα οποία στηρίχτηκε αυτή ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την
προγραμματική σύμβαση.
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε
δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Εμμανουήλ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ
(1) Αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και την κατανομή τους, σημειώνουμε ότι
στους δύο (2)

κοινούς λογαριασμούς των δύο Δήμων υπήρχε συνολικό ποσό

1.455.604,89 €. Από το ποσό αυτό, 180.305,21 € αφορούν εξειδικευμένα διαθέσιμα
για έργα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού τα οποία εκτελέστηκαν από το δήμο
Σερβίων, συνεπώς κατανέμονται σε αυτόν. Από τα υπόλοιπα ποσά η κατανομή
ακολούθησε το γενικό κανόνα διαχωρισμού με τα ποσά που αντιστοιχούν στους δύο
Δήμους τελικά να φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ

(1.1)

ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1.455.604,89 €

(1.2)

ΠΟΣΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

180.305,21 €

(1.3)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

1.275.299,68 €

(1.4)

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ [(1.3) * 76,75 %]

978.792,50 €

(1.5)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (1.2) + (1.4)

1.159.097,71 €

(1.6)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ [(1.3) *
23,25 %]

296.507,18 €

Συνυπολογίζοντας στα ανωτέρω και το ποσό των 129.000,00 € της δωρεάς
Θεοφυλάκτου, η οποία κατανεμήθηκε με το ίδιο προαναφερόμενο ποσοστό στους
δύο Δήμους και χρεώθηκε στο Δήμο Βελβεντού, με την υποχρέωσή του να
επιστρέψει το 76,75% του ποσού αυτού στο Δήμο Σερβίων ήτοι 99.007,50€,
συνάγεται ότι ο Δήμος Βελβεντού έχει λαμβάνειν από το Δήμο Σερβίων 197.499,68
€ (296.507,18 € – 99.007,50 €)
(2) Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις των δύο Δήμων όπως αυτές προκύπτουν
σημειώνουμε ότι από τα οκτώ (2) συνολικά δάνεια, πέντε (5) δάνεια αφορούν το
Δήμο Σερβίων, δύο (2) δάνεια αφορούν το Δήμο Βελβεντού και ένα (1) δάνειο είναι
το κοινό που συνάφθηκε το 2019. Αναλύοντας τις δόσεις εκάστου δανείου έχουμε
τους παρακάτω πίνακες:
(2.1) ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ (5)
ID ΔΑΝΕΙΟΥ
7876

ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
950,25 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
86,39 €
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7878
7879
7880
7881

33.551,11 €
22.932,99 €
45.713,97 €
92.424,24 €
ΣΥΝΟΛΟ

3.050,10 €
2.084,82 €
4.155,82 €
8.402,20 €
17.779,33 €

(2.2) ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (2)
ID ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
7877
12.015,62 €
1.092,33 €
7882
6.986,36 €
635,12 €
ΣΥΝΟΛΟ
1.727,45 €
Για τους τρεις μήνες του 2019 (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο) οι δόσεις
παρακρατήθηκαν από το Δήμο Σερβίων συνεπώς δημιουργείται η υποχρέωση
καταβολής ποσού 5.182,35 € (3 Χ 1.727,45) από το Δήμο Βελβεντού προς το Δήμο
Σερβίων.
(2.3) ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ / ΚΟΙΝΟ (1)
ID ΔΑΝΕΙΟΥ: 282760
Αναλύοντας όλα τα στοιχεία του δανείου μέχρι και τον Αύγουστο του 2021,
αναφέρουμε ότι αρχικώς παρακρατήθηκαν 10.000,00 € το έτος 2019 για έξοδα
φακέλου και η μηνιαία δόση για το 2020 ανερχόταν σε 14.981,94 €. Δεν
παρακρατήθηκαν όμως όλες οι δόσεις του 2020 λόγω covid, αλλά κρατήθηκαν μόνο
επτά (7), ενώ το ίδιο έτος (2020) παρακρατήθηκαν και ενδιάμεσοι τόκοι. Το 2021 οι
παρακρατήσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο και έγιναν μέχρι τώρα τέσσερις (4)
παρακρατήσεις, ενώ παρακρατήθηκαν και τόκοι αδράνειας αξίας 21.718,29 €
σύμφωνα με το υπ. αριθ. (0)55517_21-30.06.2021 έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή που έγινε λόγω μη απορρόφησης όλου
του Δανείου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων μας ανέφερε ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης του Δήμου Σερβίων ανέρχεται
σε 27.800,79 €. Αν υπολογίζουμε ότι τα παλιά δάνεια ανέρχονται σε 17.779,33 €
συνάγεται ότι το ποσό της νέας δόσης από 01/07/2021 του δανείου του Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού, ανέρχεται σε

10.021,46 € και αυτό είναι το ποσό που

παρακρατήθηκε από τη δόση του Ιουλίου, ενώ για όλες τις προηγούμενες
παρακρατήθηκε το ποσό της αρχικής δόσης.
Σημειώνεται τέλος ότι για τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται παρακάτω δεν
παρακρατήθηκαν και δεν θα παρακρατηθούν οι δόσεις των δανείων λόγω covid και
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τα ποσά θα παρακρατηθούν σε είκοσι δύο 22 δόσεις από 01/01/2022 σύμφωνα με το
Ν. 4821/2021. Βάσει των δεδομένων αυτών εξάγεται ο ακόλουθος πίνακας:
ΠΟΣΟ

ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ -

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

(ΑΠΟ 01/01/2022)

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

(23,25%)

ΜΑΪΟΣ 2020 (05-20)

32.761,27 €

14.981,94 €

3.483,30 €

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (06-20)

32.761,27 €

14.981,94 €

3.483,30 €

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 (07-20)

32.761,27 €

14.981,94 €

3.483,30 €

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (11-20)

32.761,27 €

14.981,94 €

3.483,30 €

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (01-21)

32.761,27 €

14.981,94 €

3.483,30 €

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (02-21)

32.761,27 €

14.981,94 €

3.483,30 €

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 (06-21)

32.761,27 €

14.981,94 €

3.483,30 €

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (08-21)

27.800,79 €

10.021,46 €

ΠΟΣΟ

ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

2.329,99 €
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ -

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

(ΑΠΟ 01/01/2022)

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

(23,25%)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (09-21)

27.800,79 €

10.021,46 €

2.329,99 €

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (10-21)

27.800,79 €

10.021,46 €

2.329,99 €

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (11-21)

27.800,79 €

10.021,46 €

ΣΥΝΟΛΟ

340.532,05 €

144.959,42 €

2.329,99 €
33.703,07

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

22

22

22

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ

15.478,73 €

6.589,06 €

1.531,96 €

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

Συνοψίζοντας έχουμε:
Α/Α
(2.3.1)
(2.3.2)
(2.3.3)
(2.3.4)
(2.3.5)
(2.3.6)
(2.3.7)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 2020 (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ
ΤΟΚΟΙ)
ΑΡΧΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 2020 – 2021
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 2020
- 2021
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 2021
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ 2020
- 2021
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 2021 (ΤΟΚΟΙ

ΠΟΣΑ
10.000,00 €
7.990,90 €
14.981,94 €
10
10.021,46 €
1
21.718,29 €
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ)
(2.3.8) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΠΟ 01/09/2019 ΕΩΣ 31/07/2021
[(2.3.1) + (2.3.2) + (2.3.3) * (2.3.4) + (2.3.5) * (2.3.6) +
(2.3.7)]
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ [(2.3.8) *
23,25%]
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΙΛΗ (ΔΑΝΕΙΟ 2019)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΟΣΑ
199.550,05 €

46.395,39 €
5.182,35 €
51.577,74 €

(3) Βάσει όλων των ανωτέρω, ο Δήμος Σερβίων έχει λαμβάνειν από το Δήμο Βελβεντού
το ποσό των 51.577,74 €, ενώ από 01/01/2022 ο Δήμος Βελβεντού θα καταβάλλει
μηνιαίως :
Α) Για δύο (2) έτη 2022-2023 : 2.329,99 € (10.021,46€ Χ 23,25%) + 1.531,96 € =
3.861,95 €
Β) Για έξι (6) έτη: 2024-2029: 2.329,99 € (10.021,46€ Χ 23,25%)
(4) Αναφορικά με τα τιμολόγια με ημερομηνία μέχρι 31/08/2019, τα οποία πληρώθηκαν
από το Δήμο Σερβίων μετά την 01/09/2019 και αφορούσαν το Δήμο Σερβίων –
Βελβεντού, παρατίθεται αναλυτική κατάσταση βάσει της οποίας έχουν πληρωθεί
618.202,60 € και το ποσό που αναλογεί στο Δήμο Βελβεντού βάσει του ποσοστού
κατανομής ανέρχεται σε 143.732,10€:
«Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ»
(5) Αναφορικά με τις πληρωμές του Δήμου μέσω επιχορηγήσεων, ο Δήμος έλαβε τα
ακόλουθα ποσά:
ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1

189.526,08 €

111.607,57 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2

80.128,50 €

68.535,31

ΟΦΕΙΛΗ ΔΕΗ

ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

1.413.417,94 €

Τα ποσά αυτά είναι επιχορηγούμενα, συνεπώς δε δημιουργείται υποχρέωση
καταβολής οφειλής από το Δήμο Βελβεντού προς το Δήμο Σερβίων εκτός αν ζητηθεί
το ποσό της επιχορήγησης από το Κράτος, οπότε και θα προβούμε σε τροποποίηση
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της

προγραμματικής

Επιπρόσθετα

υπάρχουν

και

απλήρωτες

δικαστικές

εκκρεμότητες του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
«Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ»
(6) Αναφέρεται ακόμη ότι υπάρχουν τιμολόγια δικηγόρων τα οποία έχουν πληρωθεί από
το Δήμο Σερβίων και αφορούν υποθέσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού που δεν
απεικονίζονται στην καρτέλα (3) καθώς έχουν εκδοθεί μετά τις 31/08/2019.
Παρατίθεται συνημμένα αναλυτική κατάσταση βάσει της οποίας έχουν πληρωθεί για
λογαριασμό του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού 18.346,14 € και το ποσό που αναλογεί
στο Δήμο Βελβεντού βάσει του ποσοστού κατανομής ανέρχεται σε 4.265,48€.
Επιπλέον, υπάρχουν υποχρεώσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους που
ανέρχονται σε 9.040,00 € και υπάρχει μία ακόμη πληρωμή προς αντιδήμαρχο του
Δήμου Σερβίων - Βελβεντού εντός του 2020 της τάξης των 5.130 €. Συνοψίζοντας,
έχουμε τους ακόλουθους πίνακες:
«Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ»
(7) Σχετικά με τα ποσά των επιχορηγήσεων Συνδέσμου και Κοινωφελούς αυτά θα
αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης των διαχωρισμών τους όταν αυτοί γίνουν.
(8) Σχετικά με μια οφειλή της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Σερβίων προς την αντίστοιχη του Δήμου Βελβεντού από χρηματικό
υπόλοιπο της ενιαίας σχολικής Επιτροπής του ενιαίου Δήμου, ποσού 9.107,86 €,
το ποσό αυτό θα καταβληθεί από το Δήμο Σερβίων προς το Δήμο Βελβεντού
αφού εισπραχθεί από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της
υπ. αριθ. 16/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Σερβίων
(9) Αναφορικά με τα κληροδοτήματα, παραπέμπουμε στο σχετικό έγγραφο
αναφορικά με τις οφειλές του Δήμου Σερβίων προς το Δήμο Βελβεντού, οι οποίες
ανέρχονται σε 33.216,30 €

