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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 5/19 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 34/2021.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Ρξσγάδε Βαζίιεην, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν,
σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η Φεβροσαρίοσ 2021, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 11:00
ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
1020/15.02.2021 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο,
Ξξόεδξνο, β] Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]
Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Θέμα 3ο : Διζήγηζη καθοριζμού ηφν όρφν για ηη λήυη επενδσηικού ηοκοτρεφλσηικού
δανείοσ από ηο Σαμείο Παρακαηαθηκών και Γανείφν ποζού 699.999,81€ για ηην
εκηέλεζη ηοσ έργοσ «Βεληίφζη Αγροηικής Οδοποιίας Γήμοσ Βέλοσ- Βότας», ηο οποίο
είναι ενηαγμένο ζηο Πρόγραμμα «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ».
Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηρίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ησλ κειώλ ηα αθόινπζα :
1.- Ρελ ππ’αξηζ. 147/2020 (ΑΓΑ : 6ΓΕΘΩ9Ξ-Δ84) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
απνδέρζεθε ηνπο όξνπο θαη ελέθξηλε ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν
«Βεληίφζη ηης Αγροηικής Οδοποιίας Γήμοσ Βέλοσ- Βότας», ζην πξόγξακκα «Ανηώνης Σρίηζης»,
ζηελ πξόζθιεζε ΑΡ05 ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο «Ξνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ,
ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» κε ηίηιν : «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ – Αγξνηηθή Νδνπνηία», ζπλνιηθήο
δεκόζηαο δαπάλεο 700.000,00€ κε ΦΞΑ.
2.- Ρελ ππ΄αξηζ. 21913/2020 [ΑΓΑ : ΨΓ8Ν46ΚΡΙ6-6ΓΞ] Απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Δζσηεξηθώλ πεξί έληαμεο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο
«Ξνηόηεηα δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» ζην Ξξόγξακκα
«ΑΛΡΩΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη :
Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ επελδπηηθνύ δαλείνπ, πνπ ρνξεγείηαη από ην
Ρακείν Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζπλνκνινγείηαη κε δαλεηαθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Θύξηνπ ηνπ
έξγνπ (Γήκνπ Βέινπ- Βόραο) θαη ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη απνπιεξώλεηαη
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από πόξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΞΓΔ) ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.
3.- Ρελ ππ’αξηζ. 32/2021 [ΑΓΑ :Ω0ΜΙΩ9Ξ-4ΔΞ] Απόθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί απνδνρήο έληαμεο
θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ : «Βειηίσζε Αγξνηηθήο Νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», ζηνλ Άμνλα
«Ξνηόηεηαο δσήο θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκώλ» ζην Ξξόγξακκα
«ΑΛΡΩΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ», πνζνύ 699.999,18€.
4.- Ρν κε αξηζ. Ξξση. 10119/02.02.2021 έγγξαθν ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ, ην νπνίν
αλαθέξεη όηη κε ηελ ππ’αξηζ.3725/14.01.2021 απόθαζή ηνπ [ΑΓΑ : ΨΨΓ5469ΖΖ7-67Ξ], ελέθξηλε ηε
ρνξήγεζε επελδπηηθνύ δαλείνπ ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 699.999,18€, γηα ηελ εθηέιεζε
έξγνπ «Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ Βόραο», εληαγκέλνπ ζην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Ξξόγξακκα
ΑΛΡΩΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπλνκνιόγεζή ηνπ.
Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξ.ηβ) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη , αμηνινγεί θαη κειεηά
ηελ αλάγθε ζύλαςεο δαλείσλ κε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, δηαπξαγκαηεύεηαη κε απηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ
όξσλ δαλεηνδόηεζεο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα εηζεγεζνύκε ηνπο όξνπο ηνπ επελδπηηθνύ δαλείνπ πξνο ην
Γεκνηηθό Ππκβνύιην, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ
αθνινύζεζε όπσο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1.- Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπο όξνπο, όπσο ηίζεληαη από ην ΓΠ ηνπ Ρακείνπ
Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζηελ ππ’αξηζ.3725/14.01.2021 απόθαζή ηνπ θαη αθνξνύλ ζηε ιήςε
επελδπηηθνύ ηνθνρξεσιπηηθνύ

δαλείνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 699.999,18€ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ

«Βειηίσζε Αγξνηηθήο Νδνπνηίαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο», ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην Ξξόγξακκα
«ΑΛΡΩΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ», σο εμήο :
ΟΡΟΗ ΔΓΘΡΗΖ :
1. Δπιηόκιο τορήγηζης :
- Πηαζεξό (ελδεηθηηθό) 1,91% γηα ην 75% από ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα, θαζώο ην αθξηβέο επηηόθην από
πόξνπο ηεο ΔΡΔπ ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ πνζνύ από ηελ ΔΡΔπ.
- Πηαζεξό επηηόθην 3,10%, γηα ην 25% από ην Ρ.Ξ. & Γαλείσλ, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ζπλνκνιόγεζεο,
θαζώο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελόο εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ απνπιεξώλεηαη από ην
Ξ.Γ.Δ.

2.- Γιάρκεια εμόθιεζεο δαλείνπ : 15 ρξόληα, κε έλαξμε εμππεξέηεζεο ηελ 1/1 ηνπ επνκέλνπ
ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζύκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ
3.- Σρόπος Υρημαηοδόηηζης :
Α] θαηά 75% από πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδύζεσλ , πνζό 524.999,39€
Β] θαηά 25% από πόξνπο ηεο Ρ.Ξ. & Γαλείσλ, πνζό 174.999,80€
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4.- Σοκοτρεφλσηική δόζη :
Δλδεηθηηθή Ππλνιηθή Δμακεληαία ηνθνρξεσιπηηθή Γόζε :
Α) € 20.209,26, γηα ην 75% από ηελ Δπξσπατθή Γόζε
Β) €7.338,60, γηα ην 25% από ην Ρ.Ξ.& Γαλείσλ.

5.-Αζθάλεια Γανείοσ :
Ζ θάιπςε θάζε είδνπο εμόδνπ θαη ινηπώλ δαπαλώλ ζπλνκνιόγεζεο θαη εμόθιεζεο, γίλεηαη από ην Δζληθό ή
ζπγρξεκαηνδνηνύκελν ζθέινο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ [Ξ.Γ.Δ.]. Πηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο
πεξηιακβάλεηαη ξήηξα εθρώξεζεο εζόδσλ εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνύρνπ πξνο ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλ, ζε πεξίπησζε κε νξζήο θαη ζύλλνκεο ρξήζεο ησλ πόξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζύκθσλα κε ηηο
παξ.1 & 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ππ’αξηζ. 22766/9-4-2020 ΘΑ).

6.- Πρόζθεηη αζθάλεια δανείοσ :
Γηα πξόζζεηε αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ ζε θεθάιαην, θάζε είδνπο ηόθνπο, έμνδα θ.ι.π. ν «Γαλεηνιήπηεο» ζε
πεξίπησζε θήξπμεο έθπησηνπ ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ, εκτφρεί ζην «Ρ.Ξ.& Γαλείσλ», έσο ηελ
νινθιήξσζε θαη ην θιείζηκν ηνπ Έξγνπ, όιεο ηηο αμηώζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεύζνπλ από ηε
ζύκβαζε αλάζεζήο ηνπ Έξγνπ θαη εηδηθόηεξα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο.

7.- Γικαιώμαηα :
€3.000,00, ηα νπνία αλαιύνληαη εηδηθόηεξα σο εμήο : α) ακνηβή γηα ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, έιεγρν θαη
αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 1.000,00€, β) έμνδα γηα δηαδηθαζία έγθξηζεο 1.000,00€, γ) δαπάλεο
γηα ηνλ νηθνλνκηθό θαη λνκηθό έιεγρν ησλ εμαζθαιίζεσλ ησλ δαλείσλ 1.000,00€

Προϋποθέζεις :
- Κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνγξαθήο ηεο λέαο δαλεηαθήο ζύκβαζεο, πεξί ρνξήγεζεο δαλείνπ
από ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδύζεσλ πξνο ην Ρ.Ξ. & Γαλείσλ, ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ έξγσλ πνπ
εληάζζνληαη ζην Ξξόγξακκα «ΑΛΡΩΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» θαη εγθξίλνληαη από ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Ρ.Ξ. &
Γαλείσλ, δπλάκεη ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 21 ηεο 22766/9-4-2020 (ΦΔΘ 1386/Β/14-4-2020) ΘΑ, λα γίλεηαη
από πόξνπο ηνπ Ρ.Ξ. & Γαλείσλ κε όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ήδε
ππνγεγξακκέλσλ από 11/11/2013 θαη 29/1/2014 δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ ηνπ Ρ.Ξ.Γ. θαη ηεο ΔΡΔπ, γηα
ηε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ ηεο Ρ.Α., ησλ νπνίσλ νη πόξνη έρνπλ πιήξσο απνξξνθεζεί από ηνπο δηθαηνύρνπο.
- Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Ρ.Ξ.& Γαλείσλ θαη ηεο ΔΡΔπ, αλάινγα κε ηνπο
όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ ζα ζπκθσλεζνύλ, ζα αθνινπζήζνπλ νη απαηηνύκελεο
ελέξγεηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ησλ ήδε εγθεθξηκέλσλ ή ζπλνκνινγεκέλσλ δαλείσλ.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 34/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρφγάδης Βαζίλειος
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Γαληβίγκας Γεώργιος
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4.- Κπεκιάρης Γημήηριος
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5.- Κανάβης Π. Αθανάζιος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

