
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      ΑΔΑ: 6ΖΗΝΩ1Η-Α7Σ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 19/17-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (17) δέκα επτά του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου συνήλθε (λόγω 

των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19) σε έκτακτή δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από  την υπ’ αριθ. 3508/17-08-21 

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και επιδόθηκε σε κάθε  σύμβουλο 

αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 

3852/2010) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 2ο: Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Χρυσολωράς Μιχ., Πρόεδρος Δ.Σ.             1. Κόντες Ι., Δ.Σ.    

2. Λιβάνιος Σ., Αντιδήμαρχος                          2. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος 

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος               3. Μποφίλιος Π., Δ.Σ.  

4. Μαγουλάς Δημήτριος, Δ.Σ.                        

5. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.                             

6. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ.  

7. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

8. Λιβάνιος Γεώργιος, Δ.Σ.  

9. Λυμβαίος Ιωάννης, Δ.Σ. 

    10. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.                                              

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη.                                                                                                                             

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 



Θέμα 2ο: Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων. 

 

Αριθμός Απόφασης: 82/2021 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.  Χρυσολωράς Μιχαήλ, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη 

Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 

Σας καταθέτω τους όρους του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, 

ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Αντώνης Τρίτσης» και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγησή 

του, προς έγκριση:       

Ι. Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την                                            

υπ’ αριθμ.  3744/4/ 22-7-2021 απόφασή του (ΑΔΑ :  6ΖΩΚ469ΗΗ7-ΞΕΨ), αφού 

έλαβε υπόψη του :  

                         Α. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο  

✓ Το Π.Δ . 95/1996 (Α΄ 76) Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

✓ Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου 

Παρ/κων και Δανείων» (ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011).  

✓ Την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του 

Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.  

✓ Το Π.Δ. 169/2013  περί «Ρύθμισης θεμάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους φορείς 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/13-12-2013), όπως συμπληρώθηκε 

με το υπ’ αρίθμ. 2/24-12-2014 ΠΔ [ΦΕΚ2/Α/9-1-2015 και ισχύει.    

✓ Το άρθρο 44 της από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το 

άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/25-4-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 69 του ν. 

4509/2017 (ΦΕΚ 201/ τ. Α’/22-12-2017). 



✓  Την με αρ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών 

Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Αντώνης Τρίτσης»,   όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 άρθρο 1, της υπ’ αρίθμ. 6302/8-4-21 

[ΦΕΚ 1399/Β/8-4-2021]  ΚΥΑ,  «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων 

Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης  Τρίτσης» (Β’ 1386).» 

✓ Το  άρθρο 38 «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 

και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του 

άρθρου 69 του ν. 4509/2017» του Ν. 4807 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) «Θεσμικό πλαίσιο 

τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες 

ρυθμίσεις», σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 18, 

ως εξής: «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 ». 

✓  Την υπ΄αρίθμ 3740/7/17-6-2021  απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων περί τροποποίησης  της 

υπ’ αρίθμ 3737/5/20-5-2021 απόφασης του ΔΣ του Τ.Π και Δανείων περί «Καθορισμού των 

όρων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων & ΝΠΔΔ των  Ο.Τ.Α 

, από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση έργων, 



προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Ειδικού  Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης» που δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

δυνάμει της παρ. 3 άρθρου 1 της υπ’ αρίθμ. 6302/8-4-21 [ΦΕΚ 1399/Β/8-4-2021] Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας,   Εσωτερικών και Επικρατείας    

             Β. Την υπ’ αριθμ. 21705 / 2020 - 14/5/2021 (ΑΔΑ:  67ΠΣ46ΜΤΛ6-8Ρ1)    απόφαση 

ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.  

             Γ.  Την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση του δικαιούχου .   

Ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο φορέα σας, από ίδιους πόρους του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού € 424.005,06 €, περί 

διενέργειας «Μελετών ωρίμανσης έργων του Δήμου Σερίφου», ενταγμένου στο Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.   

               με τους παρακάτω ειδικότερους όρους : 

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 

επομένου 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:  €   35.561,23 €                                  

 € 17.780,62 
 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 όρων 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 την 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&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 

«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 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]. 

 

ΙΙ. Και εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του  (ονοματεπώνυμο) για την υπογραφή του 

δανειστικού  συμβολαίου. 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν του  

 

Α. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο  

✓ Το Π.Δ . 95/1996 (Α΄ 76) Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

✓ Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου 

Παρ/κων και Δανείων» (ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011).  

✓ Την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του 

Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.  

✓ Το Π.Δ. 169/2013  περί «Ρύθμισης θεμάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους φορείς 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/13-12-2013), όπως 

συμπληρώθηκε με το υπ’ αρίθμ. 2/24-12-2014 ΠΔ [ΦΕΚ2/Α/9-1-2015 και ισχύει.    

✓ Το άρθρο 44 της από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το 

άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/25-4-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 69 του ν. 

4509/2017 (ΦΕΚ 201/ τ. Α’/22-12-2017). 

✓  Την με αρ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών 

Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Αντώνης Τρίτσης»,   όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 άρθρο 1, της υπ’ αρίθμ. 6302/8-4-21 

[ΦΕΚ 1399/Β/8-4-2021]  ΚΥΑ,  «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή 



Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων 

Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης  Τρίτσης» (Β’ 1386).» 

✓ Το  άρθρο 38 «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 

και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του 

άρθρου 69 του ν. 4509/2017» του Ν. 4807 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) «Θεσμικό πλαίσιο 

τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες 

ρυθμίσεις», σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 18, 

ως εξής: «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 ». 

✓  Την υπ΄αρίθμ 3740/7/17-6-2021  απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων περί τροποποίησης  της 

υπ’ αρίθμ 3737/5/20-5-2021 απόφασης του ΔΣ του Τ.Π και Δανείων περί «Καθορισμού των 

όρων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων & ΝΠΔΔ των  Ο.Τ.Α 

, από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση έργων, 

προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Ειδικού  Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης» που δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

δυνάμει της παρ. 3 άρθρου 1 της υπ’ αρίθμ. 6302/8-4-21 [ΦΕΚ 1399/Β/8-4-2021] Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας,   Εσωτερικών και Επικρατείας    



             Β. Την υπ’ αριθμ. 21705 / 2020 - 14/5/2021 (ΑΔΑ:  67ΠΣ46ΜΤΛ6-8Ρ1)    απόφαση 

ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.  

             Γ.  Την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση του δικαιούχου.   

Ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο φορέα σας, από ίδιους πόρους του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού € 424.005,06 €, περί 

διενέργειας «Μελετών ωρίμανσης έργων του Δήμου Σερίφου», ενταγμένου στο Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.   

               με τους παρακάτω ειδικότερους όρους : 

6. 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. 

 

7. 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. 

8. Τοκοχρεολυτική δόση :  

Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση:  €   35.561,23 €                                  

 € 17.780,62 
 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του 
δανείου που θα προέλθει από ιδίους πόρους του Τ.Π. & Δανείων. 

 

9. 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. 

 

10. 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 όρων 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 την 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&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 

«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 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]. 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την έγκριση των όρων του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, 

ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή 

του. 

Β) Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Σερίφου κυρίου Ρεβίνθη 

Κωνσταντίνου για την υπογραφή του δανειστικού  συμβολαίου. 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


