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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 46
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11-10-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Παιδείας,
Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο

Δημήτριο,

Αντιδήμαρχο

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό
Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό
Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό
Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με
αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην
Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 60400/1-10-2021 (ΦΕΚ 4577/3-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-112021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.138725.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών,
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών,
συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας
Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 29190/7-10-2021
πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα
μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική
παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το
αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω
πρόσκληση.
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Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική
παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το
αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω
πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πνευματικός
Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης
Χρήστος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας
διάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 535η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή
όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου από το Τ.Π. & Δ. για την ενταγμένη στο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη
Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» και προϋπολογισμό 238.080,00 ευρώ» θέτει
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5055/9-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών περί ένταξης του έργου του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη
Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», το
απόσπασμα πρακτικών για το θέμα 14 της με αριθμό 3748 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της 16-9-2021 περί χορήγησης
επενδυτικών δανείων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
συνολικού ποσού € 4.561.964,40, που αφορούν «∆ράσεις «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», στους
∆ήµους Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Ζακύνθου, Κατερίνης,
Κάτω

Νευροκοπίου,

Σκοπέλου,

Σύρου–Ερµούπολης,

Αγίου

Ευστρατίου,

Βέλου–Βόχας,

Κορινθίων, ∆ελφών, Καλαµάτας, Ανωγείων, Σαρωνικού και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από
ίδιους πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 81642/23-9-2021
έγγραφο της Διεύθυνσης Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων (Δ7) της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του», καθώς
και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 29145/7-10-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού
του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου από το Τ.Π. & Δ. για την
ενταγμένη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο
«Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» και προϋπολογισμό
238.080,00 ευρώ
Σχετ.:
1. Η αριθ. 35.372.2021 προηγούμενη Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων
2. Η αριθ. 5055/9.7.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη
Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» (ΑΔΑ: 92ΩΨ46ΜΤΛ6-Τ3Ζ) στο Πρόγραμμα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
3. Το αριθ. 81642/23.9.2021 Έγγραφο του Τ.Π.&Δ. με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού
δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Άρθρο 49 [Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων
Ο.Τ.Α.] του ν. 4830/21 (ΦΕΚ 169 Α) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο [….1. Για τη συνομολόγηση
δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, των
συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών
αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων, ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ
μέρους των δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών
συνομολόγησης και εξόφλησης, χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν εφαρμόζονται η παρ.
1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α' 87), και το π.δ. 169/2013 (Α' 272). Κατόπιν έκδοσης της
σχετικής απόφασης χορήγησης του δανείου στον δικαιούχο φορέα από το διοικητικό συμβούλιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για τη σύναψη αυτού, απαιτείται απόφαση αποδοχής
των όρων του μόνο από την οικονομική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, ή από το διοικητικό
συμβούλιο στην περίπτωση συνδέσμου δήμων ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση του
άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114). Η απόφαση της
οικονομικής επιτροπής που ακολουθεί για τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Ο.Τ.Α., αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. 2. Η
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Ο.Τ.Α. δικαιούχου φορέα της παρ. 1, εφόσον απαιτείται
αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αυτού, αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο….]
2.
Το Άρθρο 69 [Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και
β' βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.] του ν. 4509/17 (ΦΕΚ 201
Α) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής και άλλες διατάξεις» , σύμφωνα με το οποίο
[….«18.Τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους
Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. «Αντώνης
Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β'
1386) λογίζονται ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, όπως αυτοί προκύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α' 76) σε συνδυασμό με τον ν. 3965/2011
(Α' 113) και την υπ' αρ. 2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1083) για
τον δεσμευμένο τομέα και οι αναγκαίοι πόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους
πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 18 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.
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38 ΤΟΥ Ν. 4807/21, ΦΕΚ-96 Α/11-6-21..]
3.
Το αριθ. 81642/23.9/2021 Έγγραφο του Τ.Π.&Δ. με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του»
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου στο
Δήμο Κορινθίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 238.080,00 ευρώ
για την πράξη με τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία»
(σύμφωνα με το ανωτέρω 3 :
1. 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.
2. Διάρκεια Εξόφλησης του δανείου:
15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επόμενου της ολοκλήρωσης του έργου ή της
προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας
3. Τοκοχρεολυτική δόση:
Συνολική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: 19.967,73 €.
9.983,87
Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του δανείου
€
που θα προέλθει από ιδίους πόρους του Τ.Π. & Δανείων
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 Δήμος εκχωρεί στο Τ.Π. & Δανείων από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του δανείου από όλα
γενικά τα έσοδα του Δήμου 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 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.&Δ. 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. αριθ. 22766/2020 ΚΥΑ για την
εξόφληση των οφειλών του προς το ΤΠ&Δ .
6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου
Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
Δανειολήπτης 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 ανάθεσης 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,
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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].
Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Βασίλειου Νανόπουλου για την υπογραφή του
δανειστικού συμβολαίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή των ως άνω αναφερομένων όρων
και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου στο Δήμο Κορινθίων από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 238.080,00 ευρώ για την πράξη με τίτλο
«Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» σύμφωνα με υπ΄ αριθ. πρωτ.
81642/23-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων (Δ7) της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του», όπως
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5055/9-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, το απόσπασμα πρακτικών για το θέμα 14 της με αριθμό 3748 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της 16-9-2021, το υπ΄ αριθ.
πρωτ. 81642/23-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων (Δ7)
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, την υπ΄ αριθ. πρωτ.
29145/7-10-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων,
τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του
Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρ. 49
του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρ. 69 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ
201 Α), όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις, έστω κι
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης του επενδυτικού δανείου στο Δήμο
Κορινθίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού 238.080,00 ευρώ για την
πράξη με τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία», σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο υπ΄ αριθ. πρωτ. 81642/23-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Χορήγησης Δανείων
Νομικών Προσώπων (Δ7) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό
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Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη
συνομολόγησή του», ως εξής:
1. 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.
2. Διάρκεια Εξόφλησης του δανείου:
15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επόμενου της ολοκλήρωσης του έργου ή της
προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας
3. Τοκοχρεολυτική δόση:
Συνολική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: 19.967,73 €.
9.983,87

Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του

€

δανείου που θα προέλθει από ιδίους πόρους του Τ.Π. & Δανείων

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 Δήμος εκχωρεί στο Τ.Π. & Δανείων από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του δανείου από όλα
γενικά τα έσοδα του Δήμου 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 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.&Δ. 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
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δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του άρθ. 11 της υπ. αριθ. 22766/2020
ΚΥΑ για την εξόφληση των οφειλών του προς το ΤΠ&Δ .
6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου
Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
Δανειολήπτης 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 ανάθεσης 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].
Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή του ως άνω
σχετικού δανειστικού συμβολαίου.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/535/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 12-10-2021
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