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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 37/05 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   270/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 5η  Οκηυβπίος 2021, ημέπα  Σπίηη και ώπα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

7877/01.10.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (αλαπιεξώηξηα ηνπ θ. Μπεθηάξε 

Γ.), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ζη] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο νη θ.θ. Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Πεπί έγκπιζηρ και αποδοσήρ ηυν όπυν για ηη λήτη επενδςηικού 

ηοκοσπευλςηικού δανείος από ηο Σαμείο Παπακαηαθηκών και Γανείυν ποζού 74.400,00€ για 

ηην εκηέλεζη ηος έπγος : «Γημιοςπγία Δικονικού Κοςζείος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, για ηη 

ζςμβολή ηηρ κοπινθιακήρ ζηαθίδαρ ζηην Δλληνική Δπανάζηαζη ηος 1821», ηο οποίο είναι 

ενηαγμένο ζηο Ππόγπαμμα «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ». 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ππώηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε  
ησλ κειώλ ηα αθόινπζα : 

1.- Σελ ππ’αξηζ. 60/2021 [ΑΓΑ : Χ6ΟΒΧ9Π-8ΒΤ] απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  κε ηελ νπνία   

απνδέρζεθε ηνπο όξνπο  θαη ελέθξηλε ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο  ηεο πξάμεο κε ηίηιν  

«Γημιοςπγία Δικονικού Κοςζείος Γήμος Βέλος- Βόσαρ, για ηη ζςμβολή ηηρ κοπινθιακήρ  

ζηαθίδαρ ζηην Δλληνική Δπανάζηαζη ηος 1821», ζην πξόγξακκα «Ανηώνηρ Σπίηζηρ», ζηνλ  

άμνλα πξνηεξαηόηεηαο :  «Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο»  κε ηίηιν :« Διιάδα 1821 –  

Διιάδα 2021», ζπλνιηθήο δεκόζηαο δαπάλεο 74.400,00€ κε ΦΠΑ. 

2.- Σελ ππ΄αξηζ. 5134/9-7-2021 [ΑΓΑ : 62ΓΘ46ΜΣΛ6-ΔΤΗ] Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ  

πεξί έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Γεκηνπξγία  Δηθνληθνύ Μνπζείνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, γηα ηε  

ζπκβνιή ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821», ζην πξόγξακκα  

«Αληώλεο Σξίηζεο», ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο :  «Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Σνπξηζκόο θαη Αζιεηηζκόο»   
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κε ηίηιν :« Διιάδα 1821 – Διιάδα 2021», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη : 

  Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ επελδπηηθνύ δαλείνπ, πνπ ρνξεγείηαη από ην  

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζπλνκνινγείηαη κε δαλεηαθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Κύξηνπ ηνπ  

έξγνπ (Γήκνπ Βέινπ- Βόραο) θαη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη απνπιεξώλεηαη  

από πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

3.- Σελ ππ’αξηζ. 218/2021 (ΑΓΑ : ΦΙ7ΝΧ9Π-ΞΘΥ) Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί απνδνρήο  

έληαμεο  θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ : «Γεκηνπξγία Δηθνληθνύ Μνπζείνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, γηα  

ηε ζπκβνιή ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821», ζην Πξόγξακκα  

«ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», πνζνύ 74.400,00€. 

4.- Σν κε αξηζ. Πξση. 81630/23.09.2021 έγγξαθν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ, ην  

νπνίν αλαθέξεη όηη κε ηελ ππ’αξηζ.3748/14/16.09.2021 απόθαζή ηνπ [ΑΓΑ : ΦΑΗ6469ΗΗ7-ΠΡ0],  

ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε επελδπηηθνύ δαλείνπ ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 74.400,00€, γηα  

ηελ εθηέιεζε έξγνπ «Γεκηνπξγία Δηθνληθνύ Μνπζείνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, γηα ηε ζπκβνιή ηεο  

θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821», εληαγκέλνπ ζην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό 

Πξόγξακκα ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπλνκνιόγεζή ηνπ. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  

ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 4830/2021, : «……. Καηόπιν έκδοζης ηης ζτεηικής απόθαζης τορήγηζης ηοσ 

δανείοσ ζηον δικαιούτο θορέα από ηο διοικηηικό ζσμβούλιο ηοσ Ταμείοσ Παρακαηαθηκών και Δανείφν 

και για ηη ζύναυη ασηού, απαιηείηαι απόθαζη αποδοτής ηφν όρφν ηοσ μόνο από ηην οικονομική 

επιηροπή ηοσ Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, ή από ηο διοικηηικό ζσμβούλιο ζηην περίπηφζη ζσνδέζμοσ δήμφν 

ή νομικού προζώποσ Ο.Τ.Α., καηά παρέκκλιζη ηοσ άρθροσ 176 ηοσ Κώδικα Δήμφν και Κοινοηήηφν (ν. 

3463/2006, Α’ 114). Η απόθαζη ηης οικονομικής επιηροπής ποσ ακολοσθεί για ηη ζτεηική 

αναμόρθφζη ηοσ προϋπολογιζμού ηοσ Ο.Τ.Α., αποηελεί δεζμεσηική ειζήγηζη προς ηο οικείο δημοηικό 

ή περιθερειακό ζσμβούλιο». 

    ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε όπσο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Η.-  Δγκπίνει θαη αποδέσεηαι όινπο ηνπο όξνπο πνπ έζεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ  

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζηελ ππ’αξηζ.3748/14/16.09.2021 απόθαζή ηνπ θαη αθνξνύλ ζηε ιήςε  

επελδπηηθνύ ηνθνρξεσιπηηθνύ  δαλείνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 74.400,00€ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  

«Γεκηνπξγία Δηθνληθνύ Μνπζείνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, γηα ηε ζπκβνιή ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζηελ  

Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821», ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», σο  

εμήο : 

 

ΟΡΟΗ ΔΓΘΡΗΖ : 
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1. Δπιηόκιο σοπήγηζηρ : 

-  ηαζεξό επηηόθην 3,10%, από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ζπλνκνιόγεζεο, 

θαζώο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελόο εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ απνπιεξώλεηαη από ην Π.Γ.Δ. 

  

    2.- Γιάπκεια εμόθιεζεο δαλείνπ : 15 ρξόληα, κε έλαξμε εμππεξέηεζεο ηελ 1/1 ηνπ επνκέλνπ ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έηνπο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζύκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ  

     

 3.-  Σοκοσπευλςηική δόζη : 

πλνιηθή Δηήζηα  ηνθνρξεσιπηηθή δόζε : € 6.239,92 

€ 3.119,96 ηαθεπή εξαμηνιαία ηοκοσπεολςηική δόζη για ηο 100% ηνπ πνζνύ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα 

πξνέιζεη από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ 

 

 4.- Δνδιάμεζοι ηόκοι : 

Γηα θάζε πνζό δαλείνπ πνπ ζα εθηακηεύεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ – πξνκήζεηαο- κειέηεο, ζα 

θαηαβάιιεηαη αληίζηνηρα γηα θάζε εμάκελν , ν απιόο θαζαξόο ηόθνο πνπ αλαινγεί ζην αλαιεθζέλ πνζό από ηελ 

εκεξνκελία ηεο εθηακίεπζεο κέρξη ηελ 31/12 ηνπ έηνπο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ- πξνκήζεηαο- κειέηεο. 

 

    5.-Αζθάλεια Γανείος : 

ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλεηαη ξήηξα εθρώξεζεο εζόδσλ εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνύρνπ πξνο ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζε πεξίπησζεο 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 ΚΤΑ). Δηδηθόηεξα : 

«Ο Γήκνο εθρσξεί ζην «Σ.Π. & Γαλείσλ», από ζήκεξα θαη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ από όια γεληθά ηα 

έζνδα ηνπ «Γήκνπ» θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο (ΚΑΠ) αθνύ έρνπλ ιεθζεί 

ππόςε νη θαηά πεξίπησζε εηδηθέο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 113 παξ.6 πεξ.β΄ ηνπ λ. 1892/1990 θαη 34 ηνπ λ. 

3697/2008 πνπ νξίδνπλ ηα πνζνζηά ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπο δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλώλ, 

ηαθηηθά θαη έθηαθηα, από νπνηαδήπνηε πεγή θαη αηηία παξόληα θαη κειινληηθά, ηηο πξνζόδνπο ηνπ, ηα κηζζώκαηα 

ηηο πξνο απηόλ ρξεκαηηθέο παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο από ην Διιεληθό Γεκόζην ή ηξίηνπο, παξνύζεο θαη 

κειινληηθέο εθηόο εθείλσλ πνπ δελ εθρσξνύληαη ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ. 3463/2006, 

όπσο ην ηξίην θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.5 ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από ηα άξζξα 36 παξ.3 

ηνπ λ. 3801/2009 θαη 45 παξ.3 ηνπ λ. 3731/2008 αληίζηνηρα, θαη ην «Σ.Π. & Γαλείσλ» δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη ην 

ζύλνιν ηνπ πνζνύ πνπ έρεη εθηακηεπηεί πξνο απηόλ από ην ζπλνκνινγεζέλ δάλεην, αλεμάξηεηα από ηα πνζά πνπ 

έρνπλ απνδνζεί από ην ΠΓΔ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ, θαζώο θαη ην ζύλνιν ηνπ 

πνζνύ πνπ αθνξά ζε θάζε είδνπο έμνδα θαη ινηπέο δαπάλεο ζπλνκνιόγεζεο θαη εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ απηνύ, 

ζύκθσλα κε ηε ξεηή δηάηαμε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.11 ηεο ππ’αξηζ. 22766/2020 Κ.Τ.Α., γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ 

ζπλόινπ ησλ νθεηιώλ ηνπ πξνο ην Σ.Π. & Γαλείσλ. 

 

    6.- Ππόζθεηη 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, εκσυπεί ζην «Σ.Π.& 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. 
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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€  . Η θάιπςε θάζε είδνπο εμόδνπ θαη 

ινηπώλ δαπαλώλ ζπλνκνιόγεζεο θαη εμόθιεζεο γίλεηαη από ην Δζληθό ή ζπγρξεκαηνδνηνύκελν ζθέινο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ [Π.Γ.Δ.]. 

 

ΗΗ.-  Καη εμνπζηνδνηεί ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθν Γήκαξρν Βέινπ Βόραο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ δαλεηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ.  

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 270/2021 

Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ 

            5.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ  

 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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