
 

1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Λήψη απόφασης για: α) Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη 

επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, 

ποσού 364.066,00€ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου «Τα βήματα του 

Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του 

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και β) 

εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού 

συμβολαίου»». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11842/11-11-2022 γραπτή 

πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-

2022).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα  

Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου 

για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 Τα θέματα 2ο και 3ο  της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν διότι 

συμπεριλήφθηκαν στην πρόσκληση εκ παραδρομής.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38/17-11-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 253/2022 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών  την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11821/11-11-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία   έχει ως εξής : 

«… 

ΘΕΜΑ: 1. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 

364.066,00€ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου «Τα βήματα του 

Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του 

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και 

2. Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου» 

 

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 

Οικονομική Επιτροπής  θέμα : «Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη 

επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 

364.066,00 για την εκτέλεση του έργου «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον 

χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνη 

Τρίτση» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου» 

Με την υπ’ αριθμ. 67/ 2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Δοξάτου (ΑΔΑ: 

ΩΤ3ΧΩ95-ΞΛ2) υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνη 

Τρίτση» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ014, η πράξη με τίτλο  «Τα βήματα του 

Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» .  

Με την αριθ.πρωτ. 7279/2021/12-01-2022/14-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΛΛ46ΜΤΛ6-

17Α -Ορθή Επανάληψη) τροποποιητική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον 

χώρο και στον χρόνο» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού 

προϋπολογισμού 364.066,00 ευρώ (με Φ.Π.Α). 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η χρηματοδότηση του έργου θα 

πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του 

Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 

αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών του έργου θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα  

1. με τους όρους της απόφασης ένταξης 7279/2021/12-01-2022/14-09-2022 (ΑΔΑ: 

ΨΠΛΛ46ΜΤΛ6-17Α -Ορθή Επανάληψη)  

2. τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β) κοινή απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών 

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και 

Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει, 

3. τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του δέκατου πέμπτου Άρθρου του ν.4783/2021 

(Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-

Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017». 

Με το υπ’αριθμ. (0)107086_22/21-10-2022 έγγραφο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ανακοινώθηκε στο Δήμο Δοξάτου, η έγκριση 
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επενδυτικού δανείου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3789/8/13-10-2022 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. & Δανείων, συνολικού ποσού 364.066,00€, για την 

εκτέλεση έργου «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» 

ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  κατά 100% από 

ίδιους πόρους του Τ.Π. & Δανείων και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται 

στο ανωτέρω συνημμένο έγγραφο. 

Για την αποστολή σχεδίου δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ. Π. και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο,  σύμφωνα με το άρθρο 278 του 

Ν.3852/2010, απαιτείται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Δοξάτου περί 

αποδοχής των ως όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου που αναφέρονται 

στο (0)107086_22/21-10-2022 έγγραφο του Τ.Π.& Δανείων. 

Το άρθρο 49 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-09-2021) δυνάμει του οποίου 

απαιτείται απόφαση αποδοχής των όρων του δανείου μόνο από την Οικονομική 

Επιτροπή  

Κατόπιν των ανωτέρω καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του 

Ν.4830/2021 δυνάμει του οποίου απαιτείται απόφαση αποδοχής των όρων του 

δανείου μόνο από την Οικονομική Επιτροπή κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του 

Ν.3463/2006 η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά: 

Α) Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο υπ’αριθμ. 

(0)107086_22/21-10-2022  έγγραφο και στην υπ’ αριθμ. 3789/8/13-10-2022 απόφαση 

του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη λήψη επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 364.066,00 

ευρώ για την εκτέλεση του έργου τίτλο  «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον 

χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνη 

Τρίτση»  

Β) Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου.…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Την υπ’αριθμ. 7279/2021/12-01-2022/14-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΛΛ46ΜΤΛ6-

17Α -Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Το υπ’αριθμ. (0)107086_22/21-10-2022 έγγραφο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4830/2021 δυνάμει του οποίου απαιτείται 

απόφαση αποδοχής των όρων του δανείου μόνο από την Οικονομική 

Επιτροπή κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α) Την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 

(0)107086_22/21-10-2022  έγγραφο και στην υπ’ αριθμ. 3789/8/13-10-2022 απόφαση 

του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη λήψη επενδυτικού 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 364.066,00 

ευρώ για την εκτέλεση του έργου τίτλο  «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον 

χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνη 

Τρίτση»  

Β) Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου. 

 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 253/17-11-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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