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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

                             Α∆Α:                               

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Της 3747 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων της 31ης Αυγούστου 2021 

 
ΘΕΜΑ 14ο: «Χορήγηση επενδυτικών δανείων συνολικού ποσού € 1.860.000,00, για 

την «Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράµµατος» [AT09], 

στους  ∆ήµους ∆ωρίδος, Αγίων Αναργύρων Καµατερού & στο ∆ηµοτικό Γηροκοµείο 

Χανίων,  ενταγµένων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Αντώνης  Τρίτσης», από 

ίδιους πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων». 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, έλαβε υπόψη του την µε αριθµό 

16726/27-8-2021 γραπτή εισήγηση της Προϊσταµένης Γενικής ∆ιεύθυνσης, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού και ενιαίο µε αυτό σύνολο, καθώς και τις 

προφορικές συµπληρώσεις και διευκρινίσεις από την κληθείσα Προϊστάµενη Τµήµατος 

Χορήγησης ∆ανείων της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ανείων Τ.Ν. & Π.Α. Ν.Π. & ΕΠΙΧ. (∆7) κ. Ιωάννα 

Κοντορήγα. 

 
Μετά την ανάπτυξη και διεξοδική συζήτηση του θέµατος µεταξύ των µελών του το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη:  

 
Α. Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και ειδικότερα: 

1. Το Π.∆. 95/1996 (Α΄ 76) Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

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

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

3. Την µε αριθµ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Κανονισµός 

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

4. Το Π.∆. 169/2013 περί «Ρύθµισης θεµάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους 

φορείς από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων» (ΦΕΚ 272/τ.Α’/13-12-2013), όπως 

ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόµων που 

απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Την µε αριθµ. 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 ∆ήµων και Νοµικών 

Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
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«Αντώνης Τρίτσης», όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµ. 6302/8-4-21 [ΦΕΚ 1399/Β/8-

4-2021]  όµοια και ισχύει». 

7. Την µε αριθµ. Fl N 92.142 (GR) Serapis Ν2020-0177/16.3.2021, σύµβαση 

χρηµατοδότησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ] & του Τ.Π. και 

∆ανείων, για την «Χρηµατοδότηση  Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα». 

8. Το  άρθρο 38 «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού, Συνδέσµων ∆ήµων 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 ∆ήµων 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 ∆ανείων, 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 ∆ανείων µε όρους και διαδικασίες που ορίζονται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού». 

9. Την µε αριθµ. 3740/7/17-6-2021 απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Π.& ∆ανείων περί τροποποίησης  

της µε αριθµ 3737/5/20-5-2021 απόφασης του ∆Σ του Τ.Π. & ∆ανείων περί «Καθορισµού 

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

δανείων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθµού, Συνδέσµων ∆ήµων & 

ΝΠ∆∆ των Ο.Τ.Α., από ίδιους πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 

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 µε 

αριθµ. 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. 

10.  Την µε αριθµ. πρωτ. 14577/24-07-2020 (Α∆Α:Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) Πρόσκληση για την 

υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» 
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µε τίτλο «Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράµµατος», όπως 

ισχύει. 

 
B. Τις κάτωθι αποφάσεις ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών: 

  

1 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ 

Χανίων Κρήτης 134 26/7/2021 67ΞΥ46ΜΤΛ6-Ι∆Τ 

2 ∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ Φωκίδας 
Στερεάς 
Ελλάδας 

823 26/7/2021 65ΠΡ46ΜΤΛ6-Π56 

3 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αττικής Αττικής 986 26/7/2021 Ψ6Ρ∆46ΜΤΛ6-∆ΛΤ 

 

 

Γ. Τα στοιχεία των µελετών που εντάσσονται στην εν λόγω Πρόσκληση. 

∆. Την υφιστάµενη δανειακή κατάσταση του δικαιούχου. 

Ε. Τα στοιχεία των υπό έγκριση δανείου για το ενταγµένο έργο. 

Στ.   Ασφάλεια των χορηγούµενων δανείων :  

• Στις δανειακές συµβάσεις περιλαµβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ µέρους του 

δικαιούχου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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).  

• Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο 

«∆ΗΜΟΣ» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο 

«Τ. Π. & ∆ανείων»  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. 

 

 

        Αποδέχεται την εισήγηση και οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση 

επενδυτικών δανείων για την «Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος» ενταγµένων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ»,  συνολικού ποσού  1.860.000,00€,  στους παρακάτω φορείς, από ίδιους 

πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τους παρακάτω όρους: 
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T.Π και Δανείων 
 Ετήσια 

Τοκοχρεολυτική 

Δόση 

Α/Α Δικαούχος Σκοπός Δανείου Ποσό δανείου 

Διάρκεια Επιτόκιο 

Είδος 

Επιτοκίου 
Για το  100%             

από πόρους του 

T.Π και Δανείων 

1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ 

Μελέτη για την 

ανακαίνιση - 

ενίσχυση 

υφιστάμενων 

κτιρίων και 

προσθήκη νέας 

πτέρυγας στο 

δημοτικό 

Γηροκομείο Χανίων 

620.000,00 € 15 3,10% Σταθερό 51.999,30 € 

2 
ΔΗΜΟΣ 

ΔΩΡΙΔΟΣ 

Μελέτες ωρίμανσης 

έργων του Δήμου 

Δωριδος 

620.000,00 € 15 3,10% Σταθερό 51.999,30 € 

3 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Ωρίμανση έργων και 

δράσεων για την 

αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής και 

την εύρυθμη 

λειτουργία του 

Δήμου Α.Α.Κ. 

620.000,00 € 15 3,10% Σταθερό 51.999,30 € 

 

 

Έναρξη εξυπηρέτησης: 

Tην 1/1 του εποµένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προµήθειας έτους, όπως προκύπτει 

από τη σύµβαση ανάθεσης του έργου ή της προµήθειας. 

 
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. 

 
∆ικαιώµατα: € 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 ∆ηµοσίων Επενδύσεων [Π.∆.Ε]. 
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Ασφάλεια των χορηγούµενων δανείων : 

� Στις δανειακές συµβάσεις περιλαµβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ µέρους του 

δικαιούχου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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).  

� Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο 

«∆ανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο   

«Τ. Π. & ∆ανείων»  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. 

 

                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

                                                                                   

 
                                                                                ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΓΓΟΝΑ 
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