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ςελ. 4, παρ. 7 (γ)
και παρ. Προχποκζςεων

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ 3θσ/ 05.03.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 18/2021
Θζμα 8ο: Αποδοχι των όρων του επενδυτικοφ τοκοχρεωλυτικοφ δανείου από το Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ 699.999,81 Ευρω, για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Βελτίωςθ
αγροτικισ οδοποιίασ Διμου Βζλου Βόχασ » το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ.
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ηευγολατιοφ ςιμερα τθν 05θ του μθνόσ Μαρτίου ζτουσ 2021 θμζρα
Παραςκευι και ϊρα 19:30 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 1349/01.03.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν.
4555/2018 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
(ΠΝΠ), «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του
Κορωνοιοφ covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020),
ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίοσ
παραβρζκθκε, και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν, παραβρζκθκαν παρόντα 20 μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ
4. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ
5. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
6. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
7. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ
8. Καλλίρθ Μαρία
9. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ
10. Ρόηοσ Νικόλαοσ
11. ιάχοσ Ανδρζασ
12. Σριανταφφλλου Κων/νοσ
13. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
14. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
15. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου
16. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ
17. Πανταηισ Παναγιϊτθσ
18. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ
19. Λιάκοσ Μιχαιλ
20. Μπιτςάκου Αςπαςία

ΑΠΟΝΣΕ
1. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
2. Περρισ Νικόλαοσ
3. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ
4. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
5. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ
6. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
7. Δθμθτρίου Μαρία
(δεν προςήλθαν αν και
προςκλήθηκαν νόμιμα)
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τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου.
υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κάτωκι Πρόεδροι :
1. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου κ. Βαςιλείου Γεϊργιοσ
2. Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νεράντηασ κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ
ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ :
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ
Πρόεδροσ Κρθνϊν
2. Δθμιτριοσ Καλαντηισ Πρόεδροσ τιμάγκασ
3. Κεχαγιάσ Περίανδροσ
Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ
4. Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ Πρόεδροσ Βζλου
5. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ 6. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ
7. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ Πρόεδροσ Χαλκείου
8. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου
9. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Πουλίτςασ 10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ Πρόεδροσ Σαρςινων
11. Ντοφβοσ Βαςίλειοσ
Πρόεδροσ ουλθναρίου 12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ Πρόεδροσ Μπολατίου
13. Μπουγάσ Κων/νοσ
Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου

Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Αποδοχι των όρων του
επενδυτικοφ τοκοχρεωλυτικοφ δανείου από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ
699.999,81 Ευρω, για τθν εκτζλεςθ του ζργου ϋϋ Βελτίωςθ αγροτικισ οδοποιίασ Διμου Βζλου
Βόχασ ϋϋ το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ» και
ζδωςε το λόγο ςτον Διμαρχο ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι :
Α. Σθν υπϋ αρικμ. 21913/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ8Ο46ΜΣΛ6-6ΓΠ) απόφαςθ του Τπουργείου
Εςωτερικϊν (ΕΤΔΕ ΤΠΕ), ςφμφωνα με τθν οποία εντάχκθκε το ζργο με τίτλο «Βελτίωςθ
αγροτικισ οδοποιίασ Διμου Βζλου Βόχασ» ςτο Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ. Θ χρθματοδότθςθ
του ζργου πραγματοποιείται μζςω επενδυτικοφ δανείου που χορθγείται από το Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςυνομολογείται με δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ του Κφριου του
Ζργου και του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και αποπλθρϊνεται από πόρουσ του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
Β. Σθν υπϋ αρικμ. 34/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου με κζμα «Ειςιγθςθ
κακοριςμοφ των όρων για τθ λιψθ επενδυτικοφ τοκοχρεωλυτικοφ δανείου από το Σαμείο
Παρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ 699.999,81 Ευρω, για τθν εκτζλεςθ του ζργου ϋϋ Βελτίωςθ
Αγροτικισ Οδοποιίασ Διμου Βζλου Βόχασϋϋ , το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΘ
ΣΡΙΣΘ», με τθν οποία ειςθγείται προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τουσ όρουσ, όπωσ τίκενται από το
Δ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςτθν υπϋ αρικμ. 3725/14-01-2021 απόφαςθ του
και αφοροφν ςτθ λιψθ επενδυτικοφ τοκοχρεωλυτικοφ δανείου, ςυνολικοφ ποςοφ 699.999,18
Ευρω, για τθν εκτζλεςθ του ζργου ϋϋ Βελτίωςθ Αγροτικισ Οδοποιίασ Διμου Βζλου Βόχασ ϋϋ το
οποίο είναι ενταγμζνο ςτο Πρόγραμμα ϋϋ ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ.
Γ. Σο με Α.Π. 10119/02-02-2021 ζγγραφο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με κζμα
«Ανακοίνωςθ ζγκριςθσ επενδυτικοφ δανείου από το Σ.Π. και Δανείων, ενταγμζνου ςτο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ϋϋ ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ ϋϋ και των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθ
ςυνομολόγθςι του», ςφμφωνα με το οποίο ενζκρινε τθ χοριγθςθ επενδυτικοφ δανείου ςτο Διμο
Βζλου Βόχασ, ςυνολικοφ ποςοφ 699.999,18 Ευρω, για τθν εκτζλεςθ του ζργου ϋϋ Βελτίωςθ
Αγροτικισ Οδοποιίασ Διμου Βζλου Βόχασ ϋϋ, ενταγμζνου ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
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Αντϊνθσ Σρίτςθσ δυνάμει τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020)
ΚΤΑ, και καλοφμαςτε να αποδεχτοφμε τουσ όρουσ.
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία και το υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν
ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που ζκεςε το Διοικθτικό υμβοφλιο του Σαμείου
Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςτθν υπϋ αρικμ. 3725/14-01-2021 ςυνεδρίαςι του, ςτθν οποία
εγκρίκθκε θ χοριγθςθ επενδυτικοφ δανείου ςτο Διμο Βζλου Βόχασ ςυνολικοφ ποςοφ
699.999,18 Ευρω, για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Βελτίωςθ αγροτικισ οδοποιίασ Διμου Βζλου
Βόχασ», το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ, ωσ εξισ :
ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΗ :
1. Επιτόκιο χοριγθςθσ :
• τακερό (ενδεικτικό) 1,91 % για το 75% από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα, κακϊσ το ακριβζσ
επιτόκιο από πόρουσ τθσ ΕΣΕπ κα κακορίηεται από τθν ανάλθψθ του ποςοφ από τθν ΕΣΕπ.
• τακερό επιτόκιο 3,10 % για το 25 % από το Σ.Π. και Δανείων, ανεξάρτθτα από το χρόνο
ςυνομολόγθςθσ κακϊσ αφορά ςτθν εφαρμογι ενόσ ενιαίου προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ που
αποπλθρϊνεται από το Π.Δ.Ε. .
2. Διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου :15 χρόνια, με ζναρξθ εξυπθρζτθςθσ τθν 1/1 του επόμενου
τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου ι τθσ προμικειασ ζτουσ, όπωσ προκφπτει από τθν ςφμβαςθ
ανάκεςθσ του ζργου ι τθσ προμικειασ.
3. Σρόποσ χρθματοδότθςθσ :
Α) Κατά 75% από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκζσ Σράπεηασ Επενδφςεων, ποςό 524.999,39 Ευρω.
Β) Κατά 25% από πόρουσ του Σ.Π. και Δανείων, ποςό 174.999,80 Ευρω.
4. Σοκοχρεωλυτικι δόςθ:
Ενδεικτικι υνολικι Εξαμθνιαία τοκοχρεωλυτικι δόςθ : 27.547,86 Ευρω
Α)

20.209,26 Ευρω

Β)

7.338,60 Ευρω

Ενδεικτικι εξαμθνιαία τοκοχρεωλυτικι δόςθ για το 75% του
δανείου που κα προζλκει από πόρουσ τθσ Ευρωπαικισ Σράπεηασ
Επενδφςεων (ΕΣΕπ)
τακερι εξαμθνιαία τοκοχρεωλυτικι δόςθ για το 25% του ποςοφ
του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ του Σ.Π. και Δανείων

5. Αςφάλεια Δανείου : Θ κάλυψθ κάκε είδουσ εξόδου και λοιπϊν δαπανϊν ςυνομολόγθςθσ και
εξόφλθςθσ γίνεται από το Εκνικό ι ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.). τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ περιλαμβάνεται ριτρα εκχϊρθςθσ εςόδων εκ
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μζρουσ του δικαιοφχου προσ το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςε περίπτωςθ μθ ορκισ και
ςφννομθσ χριςθσ των πόρων του προγράμματοσ (ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 11 τθσ
υπϋ αρικμ. 22766/9-4-2020 ΚΤΑ).
6. Πρόςκετθ αςφάλεια δανείου: Για πρόςκετθ αςφάλεια του δανείου ςε κεφάλαιο, κάκε είδουσ
τόκουσ, ζξοδα κλπ, ο «Δανειολιπτθσ» ςε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του αναδόχου του Ζργου,
εκχωρεί ςτο «Σ.Π. και Δανείων» ζωσ τθν ολοκλιρωςθ και το κλείςιμο του Ζργου, όλεσ τισ αξιϊςεισ
του που απορρζουν ι κα απορρεφςουν από τθ ςφμβαςθ ανάκεςισ του Ζργου / Προμικειασ και
ειδικότερα τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτελζςεωσ.
7. Δικαιϊματα: 3.000,00 Ευρω τα οποία αναλφονται ειδικότερα ωσ εξισ : α) αμοιβι για τθ
ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία, ζλεγχο και αξιολόγθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων 1.000,00 Ευρω, β)
ζξοδα για διαδικαςία ζγκριςθσ 1.000,00 Ευρω, γ) δαπάνεσ για τον οικονομικό και νομικό ζλεγχο
των εξαςφαλίςεων των δανείων 1.000,00 Ευρω.
Και με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υπογραφισ τθσ νζασ δανειακισ ςφμβαςθσ, περί
χοριγθςθσ δανείου από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων προσ το Σ.Π. και Δανείων, θ
χρθματοδότθςθ των ζργων που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ και εγκρίνονται
από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Σ.Π. και Δανείων, δυνάμει τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ
22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) ΚΤΑ, να γίνεται από πόρουσ του Σ.Π. και Δανείων με
τουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των ιδθ υπογεγραμμζνων από
11/11/2013 και 29/1/2014 δανειακϊν ςυμβάςεων μεταξφ του Σ.Π.Δ. και τθσ ΕΣΕπ, για τθ
χρθματοδότθςθ ζργων τθσ Σ.Α., των οποίων οι πόροι ζχουν πλιρωσ απορροφθκεί από τουσ
δικαιοφχουσ.
Μετά τθν υπογραφι τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ μεταξφ του Σ.Π. και Δανείων και τθσ ΕΣΕπ ανάλογα
με τουσ όρουσ τθσ χρθματοδότθςθσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ που κα ςυμφωνθκοφν, κα
ακολουκιςουν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν τροποποίθςθ των όρων των ιδθ εγκεκριμζνων
ι ςυνομολογθμζνων δανείων.

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 18/2021
υντάχκθκε και υπογράφεται
O Πρόεδροσ

Σα Μζλθ

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ
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