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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης κατεπείγουσας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Τρικκαίων  
ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 93/2016 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Έγκριση της αρίθ. 60/2016 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή όρων για τη λήψη 
τοκοχρεολυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, που 
προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη μέρους του ποσού που υπολείπεται για  
ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/A/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
102/Α/26-8-2015 ) και ισχύει». 
 
Στα Τρίκαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  4/3/2016 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα  14:00 συνήλθε σε κκααττεεππεείίγγοουυσσαα δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της αριθμ. 

πρωτ.:11652 - 3/3/2016 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στον καθένα σύμβουλο σύμφωνα 
με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος και του Δημάρχου 

κου Δημητρίου Κ. Παπαστεργίου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 45 μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω μέλη (34): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  Μπάρδας Μιχαήλ 19.  Παπανικολάου Ηλίας 
 
2.  Αναστασίου Χρήστος 20.  Παππάς Απόστολος 
 
3.  Αναστασίου  Βάιος 21.  Πολυμερόπουλος  Αλέξανδρος  
 
4.  Αναστασόπουλος Κίμων 22.  Πούλιου Ελένη 
 
5.  Αυγέρου-Κογιάννη Ελένη 23.  Ρόμπας Χριστόφορος 
 
6.  Βασταρούχας Δημήτριος 24.  Σακκάς  Σωτήριος 
 
7.  Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 25.  Ψύχος  Κωνσταντίνος 
 
8.  Γούλας Χρήστος 26.  Λάππας Χρήστος 
 
9.  Δήμα  Κωνσταντινιά 27.  Κυργιάκος Αθανάσιος 
 
10.  Κυρίτσης  Χρυσόστομος 28.  Σπανός  Θεόδωρος 
 
11.  Κωτούλας Ιωάννης 29.  Καΐκης Γεώργιος 
 
12.  Λάππας  Μιχαήλ 30.  Τάσιος Κωνσταντίνος 
 
13.  Λέρας Νικόλαος 31.  Παπαθανασίου Δημήτριος 
 
14.  Λασπάς  Αχιλλεύς 32.  Ζώης  Βασίλειος  
 
15.  Λεβέντη-Καρά  Ευθυμία 33.  Χατζηγάκης Δημήτριος 
 
16.  Μητσιάδη Βασιλική-Ελένη 34.  Μητσιούλης Γεώργιος 
 
17.  Μπούρας Χρήστος 
 
18.  Παζαΐτης  Δημήτριος  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Αλεστά Σοφία 7.  Μισυρλής Αχιλλέας 
 
2.  Ντιντής Παναγιώτης 8.  Στουρνάρας Γεώργιος 
 
3.  Γκουγκουστάμος Ζήσης 9.  Τραγάνης Σταύρος 
 
4.  Ζήρας Αχιλλέας 10.  Λιατίφης Γεώργιος 
 
5.  Κάκλα  Βασιλική 11.  Μερτσιώτη Ευθυμία 
 
6.  Κατσιάνης Αναστάσιος 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και έχουν νόμιμα  προσκληθεί. 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια πρακτικογράφο κ. Φωτεινή Καλογρηά, Δημοτική 

Υπάλληλο. 
 

  Γίνεται μνεία ότι o δημοτικός σύμβουλος κος Κων/νος Τάσιος αποχώρησε από την αίθουσα 
συνεδρίασης πριν την ψήφιση του προς συζήτηση θέματος. 

 
  Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το 
κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010, καθώς και του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης 
απόφασης αποδοχής όρων τοκοχρεωλυτικού δανείου, προκειμένου να υπογραφεί άμεσα η δανειακή 

σύμβαση και να προωθηθεί η διαδικασία ισοσκέλισης του πρου/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016. 
Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 

θέματος. 
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Καΐκης και Κων/νος Τάσιος. 

 
  Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου την αριθ. 60/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, (υπογράφεται 
από την Πρόεδρο αυτής κ. Χρ. Γάλλου-Δαλκαφούκη), στην οποία αναφέρονται τα εξής : 
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από τα πρακτικά της με αριθ. 10/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Τρικκαίων.  
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60/2016 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών 
του Δήμου Τρικκαίων  Ν. Τρικάλων, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη 
μέρους του ποσού που υπολείπεται για  ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015 ) και ισχύει 
 
       Στα Τρίκαλα σήμερα την 3/3/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

10474/26-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γάλλου - Δαλκαφούκη  Χρυσάνθη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 1. Αναστασίου  Βάϊος , ΜΕΛΟΣ 
2. Γκουγκουστάμος Ζήσης, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

3. Ψύχος Κωνσταντίνος, ΜΕΛΟΣ 
4. Λέρας Νικόλαος, ΜΕΛΟΣ 

5. Αλεστά Σοφία, ΜΕΛΟΣ 
6. Αυγέρου-Κογιάννη Ελένη, ΜΕΛΟΣ 

7. Στουρνάρας Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ 
8. Καΐκης Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ 
 
     Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ. Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

      Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Τρικκαίων: 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση χρεών του 
Δήμου Τρικκαίων  Ν. Τρικάλων, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη μέρους 
του ποσού που υπολείπεται για  ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016 , σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της 
από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015 ) και ισχύει». 
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Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, στη 3582/25-02-2016 συνεδρίασή του για τη χορήγηση δανείου προς χρηματοδότηση χρεών του 
Δήμου Τρικκαίων  Ν. Τρικάλων, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη μέρους του 

ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016 συνολικού ποσού 8.771.661,65 €, ως εξής: 
 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 I.K.A (Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων) 291.000,00 

2 I.K.A (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) 220.735,90 

3 Δ.Ο.Υ (ΔΕΚΤΕΤ - ΔΕΚΟΜΕΤ) 1.610.000,00 

4 Δ.Ο.Υ (ΦΜΥ-ΦΠΑ-Ε9-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΦΙΑ) 786.806,00 

5 Ι.Κ.Α (Ρύθμιση Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ προηγ. Χρήσης) 852.001,46 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.760.543,36 

 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  [αφορά την περίοδο 2010 έως 2013] 141.800,87 

  ΣΥΝΟΛΟ 141.800,87 

 

 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις [αφορά περίοδο 2010 έως 2014] 4.674.302,88 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.674.302,88 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015 ) και ισχύει, οι οποίοι 

έχουν ως εξής: 
Διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου : δέκα πέντε (15) έτη. 

Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου θα αρχίσει την 1/1 του επόμενου της συνομολόγησης έτους 
Επιτόκιο χορήγησης: Κυμαινόμενο Eurib06M + 4,30 %, αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 εκάστου 

έτους. 
Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δημοσιεύεται στις 11:00 π.μ. ώρα Βρυξελλών κατά την 
ημερομηνία που συμπίπτει με 2 (δύο) Σχετικές Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της σχετικής 

περιόδου, στη σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. 
Αν η τιμή του Euribor είναι μικρότερη του μηδενός (0) τότε θα υπολογισθεί στο μηδέν (0). 

Ενδεικτικό επιτόκιο (17-2-2016): 4,30% 
Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση  17-2-2016 : 805.571,68 €.  

4. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή 
των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου 

(αναπροσαρμογή κάθε 1/1 και 1/7 εκάστου έτους). 
Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά επιτόκια. 

Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο 
οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής 

δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλομένη δόση:  
α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), 

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, 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού [αφορά περίοδο 2011 έως 2014] 195.014,54 

  ΣΥΝΟΛΟ 195.014,54 
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παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.2503/97 άρθρο 11 

παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής 
αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που 

απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.       
Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση μετά των εν γένει τόκων, εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει να 

καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη. 
β) Αποd  την ανωτεdρω εκχωd ρηση εξαιρουd νται οι παρακαd τω στον  υπ  ́ αριθ. 6γ όρο, πόροι και με την 

επιφυd λαξη των σ  ́αυτοd ν οριζομεdνων. 
γ) Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα παραπάνω εκχωρηθέντα 

εdσοδαd  του, δεν επαρκουd ν για την κατ  ́εdτος εξυπηρεdτηση του δανειdου, ο οφειλεdτης υποχρεουd ται εξ ιδιdων 
χρημάτων, να καταβάλει απευθείας στο δανειστή τα οφειλόμενα, δηλαδή από τα μη εκχωρούμενα στο 
παρόν αλλά δυνάμενα να εκχωρηθούν  όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ πρωτ. 3087/20-1-2016 

βεβαίωση του Δήμου : 

ΚΩΔ. 

ΕΣΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 

0112 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 

0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 

0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 

0115 
Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών 
μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 

0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) 

0122 
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-

20/101958) 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων  

0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 

0461 Τέλη χρήσης  κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) 

0521 
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 

Συντ,1975/2001,άρθρο 9 Ν.1337/83,άρθρο 21 Ν. 2508/97) 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 

0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1974 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 

0527 
Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της 

ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )́) 

0529 Λοιπές εισφορές 

0713 
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 

1211 Από εθνικούς πόρους 

1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 

1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 
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δ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π. και Δανείων δύναται να προβαίνει σε: 

1) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά 
ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου 

έννοια.  
  2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά 

ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως. 
  3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών 
οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. 

Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται 
από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη 
σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο 

και απαιτητό [άρθρο 10 ΠΔ 169/2013. 
Ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες 

τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η 
καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του 

δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, μετά από 
αίτηση του Δήμου εντός έξι (6) μηνών  από την επομένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω δόσης, δηλαδή: 

Η υπερημερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούμενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις που 
οφείλονται, από την επομένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των 

τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ημερομηνία που 
χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας  χωρίς καμιά διατύπωση,  όλο το δάνειο καθίσταται 

ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συμβόλαιο κηρύσσεται από τώρα ειδικά 
για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, με ειδική προς τούτο συμφωνία και αποτελεί 

νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.    
Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του 
Ν.2601/98. 

Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, το 
σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

9.    Η εκταμίευση του δανείου θα γίνεται σταδιακά. 
10. Η πρώτη εκταμίευση θα γίνει έπειτα από αίτημα του Δήμου το οποίο θα συνοδεύεται   από κατάσταση 

των προς εξόφληση οφειλών. Σε κάθε εκταμίευση μετά την πρώτη θα προσκομίζεται βεβαίωση 
υπογεγραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή του Δήμου και από ορκωτό ελεγκτή λογιστή όπου θα 

πιστοποιείται ότι εξοφλήθησαν οι οφειλές της προηγούμενης εκταμίευσης. 
11. Μετά την εκταμίευση του δανείου να προσκομιστούν βεβαιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και τα 

Ασφαλιστικά ταμεία περί εξόφλησης των οφειλών. 
12. Ενδιάμεσοι τόκοι: Οι τόκοι από την ημερομηνία της κάθε εκταμίευσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης 

εξυπηρέτησης του δανείου θα υπολογιστούν και θα καταβληθούν από τον δανειολήπτη κατά την ημέρα 
της εκταμίευσης, άλλως θα παρακρατούνται από τα διερχόμενα έσοδα Κ.Α.Π του έτους συνομολόγησης. 

Το ποσό του δανείου για τη χρηματοδότηση των χρεών του Δήμου, που προέρχονται από πάσης φύσεως 
δαπάνες, για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016 που δεν αναλαμβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του 
δανείου μέχρι το τέλος του επόμενου της συνομολόγησης έτους, καθίσταται έντοκο υπέρ του Δήμου με 

επιτόκιο κατά μία μονάδα μικρότερο του επιτοκίου του παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται 
ως ανωτέρω θα φέρονται εις πίστωση του λογαριασμού εξυπηρετήσεως των δανείων του Δήμου . 

Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε μερικώς. 
Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι του. 

Όλα τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων  για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και οι 
επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και 

γενικά όλα τα εdξοδα που δημιουργουd νται σε οd λη τη διαd ρκεια του δανειdου, βαρυd νουν εξ  ́ ολοκληd ρου και 
αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνομολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα οποία αναλύονται 

ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών 
στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και 

νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του δανείου € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο 
κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου. 

Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, 
αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 
Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του  (ονοματεπώνυμο) για την υπογραφή του δανειστικού 

συμβολαίου, την  ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 
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Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για τη χρηματοδότηση χρεών που προέρχονται 
από πάσης φύσεως δαπάνες για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016. 

Η από τον Δήμο  παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.  

Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 
 

      Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
      Η Οικονομική Επιτροπηd  αφουd  εdλαβε υπ  ́οd ψη της την εισηd γηση του αρμοd διου τμηd ματος, τις διατάξεις 
της παρ. στ  ́ του αd ρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 160 του Ν. 3463/06, καθώς και τη διαλογική 

συζήτηση μεταξύ των μελών της  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

� Αποδέχεται όλους του όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, στη με αριθμ. 3582/25-02-2016 συνεδρίασή του, για τη χορήγηση δανείου προς 

χρηματοδότηση χρεών του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, που προέρχονται από πάσης φύσεως 
δαπάνες, για κάλυψη μέρους του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016, 

συνολικού ποσού 8.771.661,65€ 
    Οι όροι αναλυτικά έχουν ως εξής: 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 I.K.A (Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων) 291.000,00 

2 I.K.A (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) 220.735,90 

3 Δ.Ο.Υ (ΔΕΚΤΕΤ - ΔΕΚΟΜΕΤ) 1.610.000,00 

4 Δ.Ο.Υ (ΦΜΥ-ΦΠΑ-Ε9-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΦΙΑ) 786.806,00 

5 Ι.Κ.Α (Ρύθμιση Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ προηγ. Χρήσης) 852.001,46 

      

  ΣΥΝΟΛΟ 3.760.543,36 

 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  [αφορά την περίοδο 2010 έως 2013] 141.800,87 

  ΣΥΝΟΛΟ 141.800,87 

 

 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις [αφορά περίοδο 2010 έως 2014] 4.674.302,88 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.674.302,88 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015 ) και ισχύει, οι οποίοι 

έχουν ως εξής: 
1. Διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου : δέκα πέντε (15) έτη. 

2. Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου θα αρχίσει την 1/1 του επόμενου της συνομολόγησης έτους 
3. Επιτόκιο χορήγησης: Κυμαινόμενο Eurib06M + 4,30 %, αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 

εκάστου έτους. 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό  

1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού [αφορά περίοδο 2011 έως 2014] 195.014,54 

  ΣΥΝΟΛΟ 195.014,54 
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Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δημοσιεύεται στις 11:00 π.μ. ώρα Βρυξελλών κατά την 

ημερομηνία που συμπίπτει με 2 (δύο) Σχετικές Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της σχετικής 
περιόδου, στη σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. 

Αν η τιμή του Euribor είναι μικρότερη του μηδενός (0) τότε θα υπολογισθεί στο μηδέν (0). 
Ενδεικτικό επιτόκιο (17-2-2016): 4,30% 

Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση  17-2-2016 : 805.571,68 €.  
4. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή 

των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου 
(αναπροσαρμογή κάθε 1/1 και 1/7 εκάστου έτους). 

5. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά 
επιτόκια. 

6. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο 

οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής 
δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλομένη δόση:  

α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ), 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 τον Ν.2503/97 

άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο 
εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το 

ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.       
Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση μετά των εν γένει τόκων, εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει να 

καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη. 
β) Από την ανωτέρω εκχώρηση εξαιρούνται οι παρακάτω στον  υπ  ́ αριθ. 6γ όρο, πόροι και με την 

επιφυd λαξη των σ  ́αυτοd ν οριζομεdνων. 
γ) Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα παραπάνω 
εκχωρηθεdντα εdσοδαd  του, δεν επαρκουd ν για την κατ  ́ εdτος εξυπηρεdτηση του δανειdου, ο οφειλεdτης 

υποχρεούται εξ ιδίων χρημάτων, να καταβάλει απευθείας στο δανειστή τα οφειλόμενα, δηλαδή από τα 
μη εκχωρούμενα στο παρόν αλλά δυνάμενα να εκχωρηθούν  όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ 

πρωτ. 3087/20-1-2016 βεβαίωση του Δήμου : 

ΚΩΔ. 

ΕΣΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 

0112 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 

0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 

0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 

0115 
Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών 
μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 

0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) 

0122 
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-
20/101958) 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων  

0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 

0461 Τέλη χρήσης  κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) 

0521 
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 

Συντ,1975/2001,άρθρο 9 Ν.1337/83,άρθρο 21 Ν. 2508/97) 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 
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0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1974 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 

0527 
Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της 
ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )́) 

0529 Λοιπές εισφορές 

0713 
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 

1211 Από εθνικούς πόρους 

1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 

1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 

δ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π. και Δανείων δύναται να προβαίνει σε: 
1) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά 

ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου 
έννοια.  

  2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά 
ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως. 
  3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών 
οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. 

Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται 
από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη 

σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο 
και απαιτητό [άρθρο 10 ΠΔ 169/2013. 

7. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως 

έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό 
το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και 

Δανείων, μετά από αίτηση του Δήμου εντός έξι (6) μηνών  από την επομένη της λήξης της   
δεύτερης ανωτέρω δόσης, δηλαδή: 

Η υπερημερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούμενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις 
που οφείλονται, από την επομένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους 
τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την 

ημερομηνία που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας  χωρίς καμιά διατύπωση,  όλο το 
δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συμβόλαιο 

κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, με ειδική 
προς τούτο συμφωνία και αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.    

Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του 
Ν.2601/98. 

8. Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, 
το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

9.  Η εκταμίευση του δανείου θα γίνεται σταδιακά. 
10. Η πρώτη εκταμίευση θα γίνει έπειτα από αίτημα του Δήμου το οποίο θα συνοδεύεται   από 

κατάσταση των προς εξόφληση οφειλών. Σε κάθε εκταμίευση μετά την πρώτη θα προσκομίζεται 
βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή του Δήμου και από ορκωτό ελεγκτή λογιστή 

όπου θα πιστοποιείται ότι εξοφλήθησαν οι οφειλές της προηγούμενης εκταμίευσης. 
11. Μετά την εκταμίευση του δανείου να προσκομιστούν βεβαιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά ταμεία περί εξόφλησης των οφειλών. 

12. Ενδιάμεσοι τόκοι: Οι τόκοι από την ημερομηνία της κάθε εκταμίευσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
εξυπηρέτησης του δανείου θα υπολογιστούν και θα καταβληθούν από τον δανειολήπτη κατά την ημέρα 

της εκταμίευσης, άλλως θα παρακρατούνται από τα διερχόμενα έσοδα Κ.Α.Π του έτους συνομολόγησης. 
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13. Το ποσό του δανείου για τη χρηματοδότηση των χρεών του Δήμου, που προέρχονται από πάσης 

φύσεως δαπάνες, για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016 που δεν αναλαμβάνεται από την έναρξη της 
διάρκειας του δανείου μέχρι το τέλος του επόμενου της συνομολόγησης έτους, καθίσταται έντοκο υπέρ 

του Δήμου με επιτόκιο κατά μία μονάδα μικρότερο του επιτοκίου του παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα 
υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται εις πίστωση του λογαριασμού εξυπηρετήσεως των δανείων του 

Δήμου . 
14. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε μερικώς. 

15. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι 
του. 

16. Όλα τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων  για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και 
οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και 
γενικαd  οd λα τα εdξοδα που δημιουργουd νται σε οd λη τη διαd ρκεια του δανειdου, βαρυd νουν εξ  ́ ολοκληd ρου και 

αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνομολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα οποία αναλύονται 
ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών 

στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και 
νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του δανείου € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο 

κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου. 
17. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, 

αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 
18. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του  (ονοματεπώνυμο) για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου, την  ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 
19. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

20. Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για τη χρηματοδότηση χρεών που προέρχονται 
από πάσης φύσεως δαπάνες για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016. 

21. Η από τον Δήμο  παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν την 
λήξη του.  

22. Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 
       

Γίνεται μνεία πως μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζήσης Γκουγκουστάμος, καθώς και τα 
μέλη αυτής κ. Γεώργιος Στουρνάρας και Γεώργιος Καΐκης.  

� Η παρούσα αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2016. 
 
  Στη συνέχεια το λόγο πήρε η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Χρυσάνθη Γάλλου-Δαλκαφούκη, η οποία 

εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά. 
  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων οι 

απόψεις και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
της συνεδρίασης. 
  Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την αποδοχή της 

ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την υπ’ αριθ. 60/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  

2. Την πρόταση του Προέδρου 
3. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων που εκφράστηκαν κατά τη διαλογική συζήτηση και 

την ευρεία ανταλλαγή τους    
4. Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 225 του Ν. 3852/2010 
 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Κάνει δεκτή την αριθ. 60/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων και  

Αποδέχεται όλους του όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, στη με αριθμ. 3582/25-02-2016 συνεδρίασή του, για τη χορήγηση δανείου προς χρηματοδότηση 
χρεών του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, για κάλυψη 
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μέρους του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016, συνολικού ποσού 

8.771.661,65€ 
    Οι όροι αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό 

1 I.K.A (Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων) 291.000,00 

2 I.K.A (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) 220.735,90 

3 Δ.Ο.Υ (ΔΕΚΤΕΤ - ΔΕΚΟΜΕΤ) 1.610.000,00 

4 Δ.Ο.Υ (ΦΜΥ-ΦΠΑ-Ε9-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΝΦΙΑ) 786.806,00 

5 Ι.Κ.Α (Ρύθμιση Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ προηγ. Χρήσης) 852.001,46 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.760.543,36 
 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό 

1 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  [αφορά την περίοδο 2010 έως 2013] 141.800,87 

  ΣΥΝΟΛΟ 141.800,87 
 

 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό 

1 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις [αφορά περίοδο 2010 έως 2014] 4.674.302,88 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.674.302,88 
 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 της από 26-8-2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α/26-8-2015 ) και ισχύει, οι οποίοι 

έχουν ως εξής: 
1. Διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου : δέκα πέντε (15) έτη. 

2. Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου θα αρχίσει την 1/1 του επόμενου της συνομολόγησης έτους 
3. Επιτόκιο χορήγησης: Κυμαινόμενο Eurib06M + 4,30 %, αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 

εκάστου έτους. 
Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δημοσιεύεται στις 11:00 π.μ. ώρα Βρυξελλών κατά την 
ημερομηνία που συμπίπτει με 2 (δύο) Σχετικές Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της σχετικής 

περιόδου, στη σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. 
Αν η τιμή του Euribor είναι μικρότερη του μηδενός (0) τότε θα υπολογισθεί στο μηδέν (0). 

Ενδεικτικό επιτόκιο (17-2-2016): 4,30% 
Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση  17-2-2016 : 805.571,68 €.  
4. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή 

των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου 

(αναπροσαρμογή κάθε 1/1 και 1/7 εκάστου έτους). 
5. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά 

επιτόκια. 
6. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο 

οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής 
δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλομένη δόση:  

α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους 

Α/Α Δικαιούχοι Ποσό 

1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού [αφορά περίοδο 2011 έως 2014] 195.014,54 

  ΣΥΝΟΛΟ 195.014,54 
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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 τον Ν.2503/97 
άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο 

εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το 
ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.       

Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση μετά των εν γένει τόκων, εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει να 
καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη. 

β) Από την ανωτεdρω εκχωd ρηση εξαιρουd νται οι παρακαd τω στον  υπ  ́ αριθ. 6γ όρο, πόροι και με την 
επιφυd λαξη των σ  ́αυτοd ν οριζομεdνων. 

γ) Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα παραπάνω 
εκχωρηθεdντα εdσοδαd  του, δεν επαρκουd ν για την κατ  ́ εdτος εξυπηρέτηση του δανείου, ο οφειλέτης 
υποχρεούται εξ ιδίων χρημάτων, να καταβάλει απευθείας στο δανειστή τα οφειλόμενα, δηλαδή από τα 

μη εκχωρούμενα στο παρόν αλλά δυνάμενα να εκχωρηθούν  όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ 
πρωτ. 3087/20-1-2016 βεβαίωση του Δήμου : 

 

ΚΩΔ. 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 

0112 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 

0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 

0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 

0115 
Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών 
μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 

0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) 

0122 
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-
20/101958) 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων  

0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 

0461 Τέλη χρήσης  κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) 

0521 
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 

Συντ,1975/2001,άρθρο 9 Ν.1337/83,άρθρο 21 Ν. 2508/97) 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 

0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1974 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 

0527 
Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της 

ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )́) 

0529 Λοιπές εισφορές 

0713 
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 

1211 Από εθνικούς πόρους 

1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 
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1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 

 

δ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π. και Δανείων δύναται να προβαίνει σε: 
1) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά 

ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου 
έννοια.  

  2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά 
ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως. 

  3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών 

οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. 
Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται 
από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη 

σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο 
και απαιτητό [άρθρο 10 ΠΔ 169/2013. 

7. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως 

έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό 
το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και 

Δανείων, μετά από αίτηση του Δήμου εντός έξι (6) μηνών  από την επομένη της λήξης της   
δεύτερης ανωτέρω δόσης, δηλαδή: 

Η υπερημερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούμενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις 
που οφείλονται, από την επομένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους 

τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την 
ημερομηνία που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας  χωρίς καμιά διατύπωση,  όλο το 

δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συμβόλαιο 
κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, με ειδική 
προς τούτο συμφωνία και αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.    

Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του 
Ν.2601/98. 

8. Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, 
το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

9. Η εκταμίευση του δανείου θα γίνεται σταδιακά. 
10. Η πρώτη εκταμίευση θα γίνει έπειτα από αίτημα του Δήμου το οποίο θα συνοδεύεται   από 

κατάσταση των προς εξόφληση οφειλών. Σε κάθε εκταμίευση μετά την πρώτη θα προσκομίζεται 
βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή του Δήμου και από ορκωτό ελεγκτή 

λογιστή όπου θα πιστοποιείται ότι εξοφλήθησαν οι οφειλές της προηγούμενης εκταμίευσης. 
11. Μετά την εκταμίευση του δανείου να προσκομιστούν βεβαιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και τα 

Ασφαλιστικά ταμεία περί εξόφλησης των οφειλών. 
12.  Ενδιάμεσοι τόκοι: Οι τόκοι από την ημερομηνία της κάθε εκταμίευσης μέχρι την ημερομηνία 

έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου θα υπολογιστούν και θα καταβληθούν από τον δανειολήπτη 
κατά την ημέρα της εκταμίευσης, άλλως θα παρακρατούνται από τα διερχόμενα έσοδα Κ.Α.Π του 
έτους συνομολόγησης. 

13.  Το ποσό του δανείου για τη χρηματοδότηση των χρεών του Δήμου, που προέρχονται από πάσης 
φύσεως δαπάνες, για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016 που δεν αναλαμβάνεται από την έναρξη 

της διάρκειας του δανείου μέχρι το τέλος του επόμενου της συνομολόγησης έτους, καθίσταται 
έντοκο υπέρ του Δήμου με επιτόκιο κατά μία μονάδα μικρότερο του επιτοκίου του παρόντος 

δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται εις πίστωση του λογαριασμού 
εξυπηρετήσεως των δανείων του Δήμου . 

14. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε μερικώς. 
15. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή καθολικοί 

διάδοχοι του. 
16. Όλα τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων  για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων 

και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος 
δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ  ́

ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνομολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα 
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οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και 

αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00, 
γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του δανείου € 1.000,00 και θα 

καταβάλλονται από τον δανειζόμενο κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου. 
17. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο 

διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 
18.  Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του Δημήτρη Παπαστεργίου, Δήμαρχο Τρικκαίων, 

για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, την  ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 
19.  Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 
20.  Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για τη χρηματοδότηση χρεών που 

προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016. 

21.  Η από τον Δήμο παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και 

πριν την λήξη του.  
22.  Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 

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

 
Γίνεται μνεία ότι μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Καΐκης, Δημήτριος 

Παπαθανασίου και Βασίλειος Ζώης, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Χρήστος Λάππας, Θεόδωρος Σπανός, 

Αθανάσιος Κυργιάκος, Δημήτριος Χατζηγάκης και Γεώργιος Μητσιούλης δήλωσαν «παρών».  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  93/2016 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Τρίκαλα 4/3/2016 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ 
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