
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
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ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 26 του μήνα Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 3288/20-05-2020  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 17 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  10. Τσεργάς Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  11.  Βλάχος Αθαν. 

3. Νικολάου Γεώργιος  12.  Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  13.  Κολλάτος Κων/νος 

5. Σίμος Βασ.  14. Χαδουλός Κων. 

6. Κρικώνης Χρ.  15. Ανδρέου Νικ. 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   16. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

8. Κακαγιάννης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα. 

9. Καραναστάσης Αθανάσιος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 10 ) 

1.  Ντόντος Γεωργ.    6. Σαΐτης Αστέριος 

2. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  7. Τσούγιας Χρήστος 

3. Μαϊμάρης Δημ.  8. Αργυρίου Ιωάννης 

4. Ζησάκη Ξανθή  9. Καρατέγος Μιχάλης 

5. Διψάνας Αχιλλεύς  10. Νταναβάρα Αργυρή  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκε και παραβρέθηκε για το 8ο θέμα, ο  Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας  

Ευαγγελισμού κ. Κακαρδάκης. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 

ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν όλοι για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. 
θέματος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (6ο). «Τροποποίηση όρων δανείου για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ, σύμφωνα με την Πράξη 7/2020 Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ΠΕ Λάρισας» 
Αριθμός   Απόφασης ( 56) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 
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 Με την 62479/1-11-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ έγινε δεκτό το 
αίτημα του Δήμου Τεμπών για χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου μέσω επενδυτικού δανείου 
ΤΠΔ. 
  
 Με την 3666/22-11-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας, 
συνολικού ποσού € 868.000, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 
 
 Με την υπ’ αριθμ. 228/20-12-2018 απόφαση του ΔΣ Τεμπών έγινε  Αποδοχή όρων για 
τη λήψη δανείου από το Τ.Π.&Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτ. Οικ. & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει. 
 
 Με την υπ’ αριθμ. 85/30-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΣ Τεμπών 
εγκρίθηκε : το  2ο Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την κατακύρωση του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 02-04-2019 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ», στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΘΑΡΙΟΣ 
ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 55,63 % και συμβατικό ποσό 385.158,15€ με το ΦΠΑ. 
 
 Με την ΠΡΑΞΗ 7/ΠΣ/2020 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΡΙΟΥ 2Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  
ΕΛΕΓΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ (προσυμβατικός έλεγχος) εγκρίθηκε η σύναψη  δανειακής  
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τεμπών και του ΤΠΔ υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

i) ρητής αποδοχής εκ μέρους του Δήμου Τεμπών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ του 
αναγραφόμενου κατά πρώτον (βλ. υπό 2) στο νποβληθέν σχέδιο σύμβασης συνολικού ποσού του 
χορηγούμενου επενδυτικού δανείου στο ύψος των 385.158,15 ευρώ, καθώς και της ενδεικτικής 
εξαμηνιαίας τοκοχρεολυτικής δόσης στο ύψος των 16.426,88 ευρώ (βλ. υπό όρο 5 του σχεδίου 
σύμβασης),  

ii) ρητής αποδοχής, κατ' άρθρο 8 παρ.1 της αρ. 13022/2018 ΚΥΑ εκ μέρους τον Διοικητικού 
Συμβουλίου του Τ.Π.Δ και του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δήμου του αναγραφόμενού το πρώτον 
στο σχέδιο σύμβασης όρου περί προσδιορισμού τον ποσού των εξόδων του δανείου με τα οποία 
θα επιβαρυνθεί ο Δήμος στο ύψος των 3.000 ευρώ υπέρ του Τ.Π.Δ., (όπως αυτά αναλύονται στο εν 
λόγω 6 άρθρο τον σχεδίου δανειακής σύμβασης κατ πρόκειται να καλυφθούν από πιστώσεις τον 
Π.Δ.Ε.),  

iii) ρητής αποδοχής, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, τον αναγραφόμενου το 
πρώτον στο σχέδιο σύμβασης όρου περί πρόσθετης ασφάλειας του δανείου (εκχώρηση στο 
δανειστή όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης και ειδικότερα της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης) σε περίπτωση κήρυξης εκπτώτου του αναδόχου του Έργου 
(άρθρο 10.2 του σχεδίου, πρβλ. Ελ.Συν. VI Τμ. 736/2019), καθώς και των όρων των άρθρων Ι0.3 και 
10.4 του σχεδίου της σύμβασης,  

iv)   συμπλήρωση τον άρθρου 9 της δανειακής σύμβασης υπό «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» με τον όρο υπό 
9.3.5. «Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν Πληρωθεί από τα ΩΔΕ, μετά την 
απένταξη τον έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών κατ Δανείων στο ΩΔΕ ως έσοδο 
ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων», δυνάμει των σχετικών αποφάσεων 
προσφυγής στο δανεισμό και της παρ. 8 τον άρθρον 8 των προαναφερόμενων ΚΥΑ και  

ν)    παροχή εκ μέρους τον Δήμου σχετικής εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπό τον για 
την υπογραφή του υπό κρίση σχεδίου σύμβασης.  

 
 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  

ΚΚωωσσττήή:… οι συμβάσεις πρέπει να διαβάζονται με προσοχή. Διάβασα την σύμβαση και έτσι 
κατάλαβα τι σημαίνει ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ…  αυτοί δεν είναι ευνοϊκοί όροι και συνθήκες  …… Αυτός δεν 
είναι τρόπος για να γίνονται έργα.. 
 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την αριθ. 228/2018 απόφαση ΔΣ, την αριθ. 7/ΠΣ/2020 Πράξη του Ελεγκτικού 
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Συνεδρίου / 2η Υπηρεσία Επιτρόπου / Ελεγκτικό Συνέδριο Π.Ε. Λαρίσης, το σχέδιο της Δανειακής 
Σύμβασης και μετά από διαλογική συζήτηση. [Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι 
Καταψήφισαν] 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία  
 

 Α π ο δ έ χ ε τ α ι   την τροποποίηση - συμπλήρωση των όρων του δανείου και του σχεδίου 
της Δανειακής Σύμβασης, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ», σύμφωνα με την αριθ. 7/ΠΣ/2020 Πράξη του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2Η 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ,  ως εξής : 
 
Το συνολικό ποσό του χορηγούμενου επενδυτικού Δανείου, ανέρχεται στο ποσό 385.158,15 € 
 
Το δάνειο Θα εξοφληθεί τοκοχρεολυτικά κατά το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας με 
εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. 
 
Κάθε δόση περιλαμβάνει τον εξαμηνιαίο τόκο στο κεφάλαιο που οφείλεται και τα χρεολύσια, 
που αναλογεί σε κάθε εξάμηνο. Η ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση διαμορφώνεται 
στο συνολικό ποσό των € 16.426,88 και αναλύεται ως κατωτέρω: 
α) € 12.294,20 για το 75% του ποσού του δανείου που Θα προέλθει από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που αφορά σε ποσό δανείου € 288.868,61.  
β) € 4.132,68 για το 25% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους ταυ «Τ. Π. & 
Δανείων», που αφορά σε ποσό δανείου € 96.289,54. 
 
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :  
Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων, δικαιωμάτων υπέρ του «Τ. Π. & Δανείων» και λοιπών δαπανών 
και επιβαρύνσεων τα οποία αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του 
παρόντος δανείου και γενικά όλα το έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του 
δανείου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 3653/12-7-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
«Τ. Π. & Δανείων» συνομολογούνται στα συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), 
τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο 
και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων χίλια ευρώ (1.000,00 €), β) έξοδα για διαδικασία 
έγκρισης χίλια ευρώ (1.000,00 €), γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των 
εξασφαλίσεων του δανείου χίλια ευρώ (1.000, 00 €) και θα καταβάλλονται από το Π.Δ.Ε του 
Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά του ποσού στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί 
στο «Τ. Π. & Δανείων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I». [παρ. 1, αρ. 69 ν. 4509/2017]. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: 
Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «ΔΗΜΟΣ» 
σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, διά του παρόντος εκχωρεί στο «Τ. Π. 
& Δανείων» από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του 'Έργου, όλες τις αξιώσεις 
του που απορρέουν ή Θα απορρεύσουν από την σύμβαση ανάθεσης του που έχει συνάψει με 
τον ανάδοχο και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για την καλή 
εκτέλεση του Έργου.  
 
Ο «ΔΗΜΟΣ» δια της παρούσας Δηλώνει επίσης ότι: 
αι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας περί «Ασφάλειας του δανείου» ισχύουν ή/και θα 
ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, ως εξασφάλιση για την παρούσα σύμβαση, - ποσό 
ίσο με το ύψος του συνομολογούμενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου 
δανειστή ούτε θα συμβεί αυτό καθ' όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου, 
- παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλησης των παραπάνω εκχωρήσεων, 
και εγγυάται ότι το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν 
δάνειο καθώς και οι βεβαιωμένες οφειλές από πληρωμές του ΠΔΕ προς το «Τ. Π. & Δανείων» 
μετά των εν γένει τόκων, εξόδων κλπ. καλύπτονται ή και Θα καλύπτονται καθ' όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης από τα εκχωρηθέντα έσοδά του. 
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Για το σκοπό αυτό, ο «ΔΗΜΟΣ» παραγγέλλει με τα παρόν από τώρα τον Ταμία του και 
όσους άλλους εισπράττουν έσοδα του, τους μισθωτές των ακινήτων του και τα 
πιστωτικά ιδρύματα που τηρούν ή θα τηρούν λογαριασμό του, Θεωρούμενοι 
Θεματοφύλακες, να καταθέτουν απευθείας στο «T. π. & Δανείων», από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας της παρούσας συμβάσεως και της απόφασης 
απένταξης του «Δήμου» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μέχρι την πλήρη 
εξόφληση των δανειακών του υποχρεώσεων, το σύνολο του ποσού που έχει 
εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο καθώς και τις βεβαιωμένες 
οφειλές από πληρωμές του ΠΔΕ προς το «Τ. Π. και Δανείων» μετά των εν γένει τόκων, 
εξόδων, τα οποία με την παρούσα έχει εκχωρήσει. 
 
 Την συμπλήρωση του άρθρου 9 της δανειακής σύμβασης «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
με τον όρο 9.3.5 «Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν Πληρωθεί από τα ΩΔΕ, μετά 

την απένταξη τον έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών κατ Δανείων στο ΩΔΕ ως 
έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων», δυνάμει των σχετικών αποφάσεων 

προσφυγής στο δανεισμό και της παρ. 8 τον άρθρον 8 των προαναφερόμενων ΚΥΑ » 
 
 Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του  κ. Γεώργιο Μανώλη Δήμαρχο Τεμπών , για 

την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.  
 
 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 228/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Τεμπών.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 56/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεωργ. 
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