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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

Αγιά, 30.01.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 824 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

4/2020 
από το πρακτικό της 1ης/ 29.01.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  3ο : Αποδοχή του όρου 10.2 σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρ/κων και 

Δανείων και του Δήμου Αγιάς, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού 

Καταστήματος Δήμου Αγιάς», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

653/25.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κατσιάβας Αστέριος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία  26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος 

(Σκήτης), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία 

(Μαρμαρίνης), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος 

(Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Γρηγόριος Γώγος. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

Θέμα  3ο : Αποδοχή του όρου 10.2 σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρ/κων και 

Δανείων και του Δήμου Αγιάς, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού 

Καταστήματος Δήμου Αγιάς», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την με αρ. πρωτ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση του Υπουργείο 

Εσωτερικών, αποφασίστηκε η ένταξη του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με ποσό χρηματοδότησης 1.738.480,00 ευρώ, το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί μέσω επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στο άρθρο 

69 του Ν. 4509/2017 και της με αρ. 13022/19.04.2018 Κ.Υ.Α. Κατόπιν τούτο, το διοικητικό συμβούλιο του 

Τ.Π.Δ. ενέκρινε, κατά την 3678/21-03-2019 συνεδρίαση, την χορήγηση στο Δήμο επενδυτικού 

τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 1.738.480,00 ευρώ και ο Δήμος Αγιάς αποδέχτηκε και ενέκρινε, με την 

υπ’ αριθμ. 68/2019 απόφαση, τους ίδιους όρους σύναψης του εν λόγω δανείου. Σε εκτέλεση δε των 

ανωτέρω εγκριτικών αποφάσεων καταρτίστηκε το σχέδιο δανειστικού συμβολαίου το οποίο υποβλήθηκε για 

άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας στο Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. 780/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται η 

υπογραφή του σχεδίου της δανειστικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Τ.Π.Δ. με την 

επισήμανση ότι απαιτείται η λήψη συμπληρωματικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

αποδοχής του όρου στο αρθρ. 10.2 της δανειακής σύμβασης που ορίζεται ότι: «10.2 Για την πρόσθετη 

ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο Δήμος σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου 

του αναδόχου του Έργου, δια 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 τη σύμβαση ανάθεσής 

του που έχει συνάψει με τον ανάδοχο και ειδικότερα με την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για 

την καλή εκτέλεση του έργου».  

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με το  υπ’ αριθ. 125422_19/19-12-2019 έγγραφό του μας 

πληροφορεί για την λήψη σχετικής συμπληρωματικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

αποδοχής του όρου 10.2 της δανειακής σύμβασης, προκειμένου να συνταχθεί το προς συνομολόγηση σχέδιο 

του δανειστικού συμβολαίου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 

2. Την με αρ. 13022/19.04.2018 Κ.Υ.Α. 

3. Την με αρ. 3678/21-03-2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ. 

4. Την με αρ. 68/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς 

5. Την με αρ. 780/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

6. Το υπ’ αριθ. 125422_19/19-12-2019 έγγραφο του Τ.Π.Δ. 
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εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να αποδεχτείτε τον όρο στο άρθρο 10.2 της δανειακής σύμβασης που ορίζει ότι: «10.2 Για την πρόσθετη 

ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο Δήμος σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου 

του αναδόχου του Έργου, δια 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 τη σύμβαση ανάθεσής 

του που έχει συνάψει με τον ανάδοχο και ειδικότερα με την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για 

την καλή εκτέλεση του έργου», προκειμένου να συνταχθεί το προς συνομολόγηση σχέδιο του δανειστικού 

συμβολαίου συνολικού ποσού 1.738.480,00€ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І». 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή του δανειακού 

συμβολαίου και τη διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών. 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 3 του Ν. 4509/2017 (Α΄201): «Μέτρα θεραπείας ατόμων που 

απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»,  

- την υπ’ αριθμ. 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Οικονομικών (Β’ 1377), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2019 

(Β΄ 3656) και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. 52/2019 (ΑΔΑ: 6Τ1ΑΩ6Ι-540) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Αποδοχή της υπ’ αριθ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφασης ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την υπ’ αριθμ. 68/2019 (ΑΔΑ: 961ΩΩ6Ι-Ψ3Χ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και 

Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση δημοτικού καταστήματος Δήμου Αγιάς», το οποίο 

εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 

13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44173/24-8-2019 

(ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει», η οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 

7866/77743/30.05.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΚ6ΟΡ10-Σ6Ε) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας, 

- το με αριθμ. πρωτ. 31492/22-03-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το 

οποίο γνωστοποιήθηκε ότι εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο 

Αγιάς, συνολικού ποσού 1.738.480,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού 

Καταστήματος Δήμου Αγιάς», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- το με αριθμ. πρωτ. 125422_19/19-12-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

σχετικά με τη λήψη σχετικής συμπληρωματικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

αποδοχής του όρου 10.2 της δανειακής σύμβασης, 

- την υπ’ αριθμ. 780/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε τον όρο στο άρθρο 10.2 της δανειακής σύμβασης που ορίζει ότι: «10.2 Για την πρόσθετη 

ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο Δήμος σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου 

του αναδόχου του Έργου, δια 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 τη σύμβαση ανάθεσής 

του που έχει συνάψει με τον ανάδοχο και ειδικότερα με την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από αυτόν για 

την καλή εκτέλεση του έργου», προκειμένου να συνταχθεί το προς συνομολόγηση σχέδιο του δανειστικού 

συμβολαίου συνολικού ποσού 1.738.480,00€ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ І». 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή του δανειακού 

συμβολαίου και τη διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: ΨΞ9ΑΩ6Ι-Τ89


		2020-02-06T13:54:20+0200
	Athens




