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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

         ΟΡΘΉ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   
        ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2022

Της 28ης τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
που έγινε στις 12-7-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ 

Στην  Αίγινα  σήμερα  12-7-2022,  ημέρα Τρίτη και  ώρα 13:00΄  συνεδρίασε  η  Οικονομική
Επιτροπή, μετά την με αριθμό 8852/08-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου της,  Δημάρχου
Αίγινας κ. Ζορμπά Ιωάννη, που δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη:
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
3. Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Κουκούλη Μαρία, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
5. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Απόντες: 1. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
                 2. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
 
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

3ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 142/2022

“ Αποδοχή χρηματοδότησης, όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από
το Τ. Π και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

για το έργο του Δήμου Αίγινας με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  ”

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το 3ο  θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη της Ο.Ε είπε ότι
λαμβάνοντας υπόψιν :
- το άρθρο 72 ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τους Ν. 4557/2018 και το άρθρο 40 του
Ν. 4735/2020 και ισχύουν, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την
αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών προς τον Δήμο.
- το από 07-07-2022 και με αριθ. Πρωτ. 8783/2022 υπηρεσιακό από την Οικονομική Υπηρεσία
του  Δήμου  μας  με  θέμα:  “Αποδοχή  χρηματοδότησης,  όρων  και  προϋποθέσεων  έγκρισης  του
επενδυτικού δανείου από το Τ. Π και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
“Αντώνης  Τρίτσης”  για το  έργο  του  Δήμου  Αίγινας  με  τίτλο  “Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε
γεωργική  γη και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ ”, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΙΓΙΝΑ:  07.07.2022
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ.: 8783
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ : κo. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 
και τα μέλη αυτής.

              
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή χρηματοδότησης, όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων,
ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για το έργο του Δήμου Αίγινας με τίτλο “Βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψιν  την υπ.αρ. 9638/07-04-2022 Απόφασης  Ένταξης του έργου  του Δήμου Αίγινας “Βελτίωση της πρόσβασης
σε γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  Δήμου Αίγινας” της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  του
Υπουργείου  Εσωτερικών   (ΑΔΑ:ΨΥ7246ΜΤΛ6-ΚΕΑ),  το  υπ.αρ.  50430/30-05-2022 έγγραφο  του  Τ.Π  και  Δανείων  με  τίτλο:
“Ανακοίνωση έγκρισης  επενδυτικού  δανείου από το Τ.Π και  Δανείων,  ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του” παρακαλούμε όπως προχωρήσετε:

α) σ  την   αποδοχή της χρηματοδότησης του ανωτέρου έργου      συνολικού ποσού 860.076,00  €   που πραγματοποιείται μέσω Επενδυτικού
δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του
Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Φυσικό Αντικείμενο Έργου : Η πρόταση του Δήμου Αίγινας αφορά σε επεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις περιοχές Σφεντούρι, Φρεάτζι – Σκοτεινή, Άλωνες προς Βλυχάδα,
Ανιτσαίου έως Λαζάρηδες 
Η πράξη περιλαμβάνει και υποέργο “Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (6.076,00€)

β) στην  αποδοχή  των  όρων  και  προϋποθέσεων  έγκρισης  του  δανείου  όπως  αυτοί  αναφέρονται  στο  υπ.αρ.  50430/30-05-2022
έγγραφο του  Τ.Π και Δανείων, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου στο
ποσό των 860.076,00€ και να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010
γ) στην εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

Για την οικονομική  υπηρεσία
                                                                       Ζωή Μαρμαρινού

      Η Ο.Ε λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του πρόεδρου της, 
 την  υπ.  αρ.  9638/07-04-2022  Απόφαση   Ένταξης  του  έργου   του  Δήμου  Αίγινας

“Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις
Δήμου  Αίγινας”στο  Πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  της  Ειδικής  Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ:ΨΥ7246ΜΤΛ6-ΚΕΑ)

 Το υπ.  αρ.  50430/30-05-2022 έγγραφο  του Τ.Π και  Δανείων  με  τίτλο:  “Ανακοίνωση
έγκρισης  επενδυτικού  δανείου  από  το  Τ.Π  και  Δανείων,  ενταγμένου  στο  Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 

 το  από  07-07-2022 και  με  αριθ.  Πρωτ.  8783/2022 υπηρεσιακό  από  την  Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου μας με θέμα:  “Αποδοχή χρηματοδότησης,  όρων και προϋποθέσεων
έγκρισης  του  επενδυτικού  δανείου  από  το  Τ.  Π  και  Δανείων,  ενταγμένου  στο  Ειδικό
Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  “Αντώνης  Τρίτσης”  για  το  έργο  του  Δήμου  Αίγινας  με  τίτλο
“Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  Δήμου
Αίγινας” στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ”
 όλες τις προαναφερθέντες διατάξεις 

και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, Ομόφωνα,
Επί των 5 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών.

Εγκρίνει
Ι.  την   αποδοχή της χρηματοδότησης του ανωτέρου έργου       συνολικού ποσού    860.076,00€   που
πραγματοποιείται μέσω Επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  αποπληρώνεται  από  πόρους  του  Προγράμματος  Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
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   Φυσικό  Αντικείμενο  Έργου: Η  πρόταση  του  Δήμου  Αίγινας  αφορά  σε  επεμβάσεις  στην
αγροτική οδοποιία με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στις περιοχές Σφεντούρι, Φρεάτζι – Σκοτεινή, Άλωνες προς Βλυχάδα, Ανιτσαίου
έως Λαζάρηδες 
Η  πράξη  περιλαμβάνει  και  υποέργο  “Σύνταξη  και  προετοιμασία  φακέλου  υποβολής  αίτησης
χρηματοδότησης (6.076,00€)

ΙΙ.   την  αποδοχή  των  όρων  και  προϋποθέσεων  έγκρισης  του  δανείου συνολικού  ποσού
860.076,00€ από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης
Τρίτσης”  για  το  έργο  “Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας” ως εξής:

1]  Ποσό    854.000,00  €   ,  για  την  εκτέλεση  του  ως  άνω  έργου,  για  το/τα  Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη

καικτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΔήμουΑίγινας, με τους παρακάτω όρους, ως εξής:

  Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό     427.000,00 €

  Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό                                 427.000,00 €

 

             α  ]   Επιτόκιο  χορήγησης:  

 Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το   50%   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 50% 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.

            β] Τοκοχρεολυτική δόση : 

Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία  τοκοχρεολυτική δόση:    34.343,09 €                                      

α)  16.436,88 €
 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

β)  17.906,21 €
 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από 
πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

2] Ποσό 6.076,00 €, από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τo/τα  «Σύνταξη καιπροετοιμασία φακέλου

υποβολής αίτησηςχρηματοδότησης» , της απόφασης ένταξης, όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο του έργου .  

 α] Επιτόκιο  χορήγησης:

       Σταθερό επιτόκιο 3,10% , από  ίδιους πόρους του  Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά
στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

β] Τοκοχρεολυτική δόση : 

Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση:      509,59                                 

  254,8

 
Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από 
ιδίους πόρους του   Τ.Π. & Δανείων  .

3.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.

4.Ενδιάμεσοι τόκοι: 

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε

εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί  στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους

ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

5.Ασφάλεια δανείου: 

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’αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα :  

 «Ο Δικαιούχος εκχωρεί   στο «Τ.Π.  & Δανείων»,  από σήμερα και  για όλη  την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του

«Δικαιούχου»  και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση

ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους

δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις
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προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και

μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του ν.3463/2006  όπως το τρίτο και το τελευταίο

εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα,

και το «Τ.Π&Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο,

ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο

του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή

διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου : 

Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «Δικαιούχος» 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.  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].

ΙΙΙ.   Και εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμου Αίγινας , Δήμαρχο κ. Ζορμπά Π. Ιωάννη
για την υπογραφή του ανωτέρω δανειστικού  συμβολαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  142/2022.
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.           

         Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη      
    Ζορμπάς Ιωάννης                                                                        Τζίτζης Φίλιππος.
                                                                                                         Μούρτζης Αντώνιος.
                                                                                                         Κουκούλη Μαρία.

                                                                                     Κουκούλης Παναγιώτης.
                                                                                                          

                                                     Ακριβές απόσπασμα

                                                      Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε
                                                      και Δήμαρχος Αίγινας

                                                      Ζορμπάς Ιωάννης        
                                                                                                                      
 

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.
3. Δ/ντη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.
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