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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 6/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 10 του μήνα Μαρτίου  του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «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 Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 1218/05-03-2021 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  ( 18 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  10. Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  11. Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.  12. Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  13. Χαδουλός Κων. 

5. Καραναστάσης Αθανάσιος  14. Κολλάτος Κων/νος 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  15.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   16. Κοντογιάννης Ιωα. 

8. Νικολάου Γεώργιος  17. Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Μαϊμάρης Δημ.  18.Τσεργάς Κων/νος 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 9 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   6. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.     7. Τσούγιας Χρήστος 

3. Κρικώνης Χρ.   8. Ανδρέου Νικ. 

4. Ζησάκη Ξανθή   9. Καρατέγος Μιχάλης 

5. 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. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 5ο ). «Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από το Τ.Π.& Δ. το οποίο εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: ‘ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΥΡΓΕΤΟΥ’» 
Αριθμός   Απόφασης    ( 29 ) 
 

Με την αριθ. 48/2019 προηγούμενη απόφαση ΔΣ. αποφασίσθηκε η συμμετοχή του 
Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το οποίο έχει μετονομαστεί σε πρόγραμμα 
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«Αντώνης Τρίτσης» και την υποβολή  πρότασης ένταξης - χρηματοδότησης στο πλαίσιο της  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V  στον   άξονα προτεραιότητας:  «Ανέγερση και αποκατάσταση Δημοτικών 
κτιρίων»,  για το έργο: «Πνευματικό Κέντρο Πυργετού». 
 
 Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με το αριθ. πρωτ. 
9506/1-2-2021 έγγραφό του,  μας πληροφορεί ότι,  με  την 3725-9/14-1-2021  απόφαση  
του  το Δ.Σ.  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενέκρινε τη χορήγηση 
επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας, συνολικού ποσού 270.161,29 € ,  το οποίο 
εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  για την εκτέλεση του έργου: 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ», ως εξής: 
A] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό   135.080,65 € 
Β] κατά 50% από πόρους του T.Π. & Δανείων, ποσό      135.080,65  € 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την αποδοχή των όρων, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην απόφαση έγκρισης χορήγησης του δανείου, που σας έχει κοινοποιηθεί. 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του θέματος, το έγγραφο του 
Τ.Π. & Δανείων, τις σχετικές διατάξεις  και μετά από διαλογική συζήτηση [Κωστή, Χαδουλός, 
Συμφωνούμε εφόσον δεν υπάρχει επιβάρυνση για το Δήμο πχ. τόκοι] 

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 
 Αποδέχεται τους ειδικότερους όρους, που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με την αριθ. 3725-9/14-1-2021  απόφασή  του , σύμφωνα 
με την  οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο 
Τεμπών συνολικού ποσού 270.161,29 € ,  ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» και οι οποίοι 
έχουν ως εξής: 
 
1.  Επιτόκιο  χορ ήγη σ ης  :  

➢ 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. 

 
2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 . του 

επόμενου έτους της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από 
την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας. 

 
3 .  Τρόπος χρηματοδότησης:  

A] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό  135. 080 ,6 5 €  

Β] κατά 25% από πόρους του T.Π. & Δανείων, ποσό  135. 080 ,6 5  €  

 
4 .  Τοκοχρεολυτική δόση:  
Ενδεικτική Συνο λική Ε ξαμηνιαία  τοκοχρεολυτική  δόση:  10.864,37  €  
 

5.   Ασφάλεια δανείου: 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.].  
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’ αριθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). 
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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 
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 
εξασφαλίσεων των δανείων 1.000,00 €.  
 
Και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης, περί χορήγησης δανείου από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς το Τ.Π. και Δανείων, η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται 
στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π και Δανείων, δυνάμει 
της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) ΚΥΑ, να γίνεται από πόρους του Τ.Π και 
Δανείων με τους όρους χρηματοδότησης και τα ποσοστά συμμετοχής των ήδη υπογεγραμμένων από 
11/11/2013 και 29-1-2014 δανειακών συμβάσεων μεταξύ του Τ.Π.Δ. και της ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση έργων 
της Τ.Α. των οποίων οι πόροι έχουν πλήρως απορροφηθεί από τους δικαιούχους. 

2. Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και της ΕΤΕπ ανάλογα με τους όρους 
χρηματοδότησης και τα ποσοστά συμμετοχής που θα συμφωνηθούν, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες 
ενέργειες για την τροποποίηση των όρων των ήδη εγκεκριμένων ή συνομολογημένων δανείων. 
 

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις Θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο 
σχετικό δανειστικό συμβόλαιο. 

 
Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Μανώλη Γεώργιο, για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 29/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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 Γεώργιος. 
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