
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 29o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 958 
Αριθµ. Θέµατος 1o  Έκτακτο                                                                                                          
Συνεδρίαση της 18/12/2015                                                 
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 88030/14/12/2015
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 88030 / 
14/12/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης – Πρόεδρος             
2. Κατσούρος Σπύρος                                                                                    
3. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  
4. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               
5. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    
6. ∆ασκαλάκης Γεώργιος  - Αναπλ/κο µέλος                                                                                              
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάγκης συνοµολόγησης ∆ανείου µε το Τ. Π. & ∆ανείων µε αποκλειστικό σκοπό την 
Αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αχαρνών.
 

           Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση
εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα  και 
Οικονοµικής Υπηρεσίας που αναφέρεται στην Έγκριση ανάγκης συνοµολόγησης ∆ανείου µε 
το Τ. Π. & ∆ανείων µε αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων 
δανείων του ∆ήµου Αχαρνών. 
              Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής:
     1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2.,αρθρ. 81 Ν. 4316/2014, ΦΕΚ 2
µε τις οποίες  
Παρ.1. «Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από τους ∆ήµους και Περιφέρειες µε 
αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδος µε 
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων 
προϋποθέσεις της παρ.1 του αρ.264 του Ν.3852/2010.
Παρ.2. : Το Τ.Π. & ∆ανείων δύναται να χρηµατοδοτεί τα ανωτέρω ∆άνεια για 
αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού των συνδέσεων, 
ενώσεων και ΝΠ αυτών µέσα στα πλαίσια
Ν.3965/2011(Α’113) και του εδαφίου ιν της παρ.1
αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Τ. Π. & ∆ανείων. 
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Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 88030/14/12/2015 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή 
τάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 88030 / 
14/12/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

ξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                                                    1.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   

Σπύρος                                                                                    2.Ντούρος Σωτήριος 
3. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  3.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος               
4. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               4.Βρεττός Σπυρίδων                                                                      
5. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                     

Αναπλ/κο µέλος                                                                                               

«Έγκριση ανάγκης συνοµολόγησης ∆ανείου µε το Τ. Π. & ∆ανείων µε αποκλειστικό σκοπό την 
Αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση
ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα  και παρουσιάζει 

που αναφέρεται στην Έγκριση ανάγκης συνοµολόγησης ∆ανείου µε 
ο Τ. Π. & ∆ανείων µε αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής:
Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2.,αρθρ. 81 Ν. 4316/2014, ΦΕΚ 270/α/2014 σύµφωνα 

Παρ.1. «Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από τους ∆ήµους και Περιφέρειες µε 
αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδος µε 
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων 
προϋποθέσεις της παρ.1 του αρ.264 του Ν.3852/2010. 
Παρ.2. : Το Τ.Π. & ∆ανείων δύναται να χρηµατοδοτεί τα ανωτέρω ∆άνεια για 
αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού των συνδέσεων, 
ενώσεων και ΝΠ αυτών µέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.3 του αρ.2 του 
Ν.3965/2011(Α’113) και του εδαφίου ιν της παρ.1α του αρ. 2 του Π.∆. 169/2013 για 
αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Στις Αχαρνές σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή 
τάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 88030 / 
14/12/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

ξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   

3.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
4.Βρεττός Σπυρίδων                                                                      

«Έγκριση ανάγκης συνοµολόγησης ∆ανείου µε το Τ. Π. & ∆ανείων µε αποκλειστικό σκοπό την 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο  Σώµα  το 1o      
παρουσιάζει την εισήγηση της 

που αναφέρεται στην Έγκριση ανάγκης συνοµολόγησης ∆ανείου µε 
ο Τ. Π. & ∆ανείων µε αποκλειστικό σκοπό την Αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής: 
70/α/2014 σύµφωνα 

Παρ.1. «Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από τους ∆ήµους και Περιφέρειες µε 
αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδος µε 
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους χωρίς τις 

Παρ.2. : Το Τ.Π. & ∆ανείων δύναται να χρηµατοδοτεί τα ανωτέρω ∆άνεια για 
αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού των συνδέσεων, 

των διατάξεων της παρ.3 του αρ.2 του 
του αρ. 2 του Π.∆. 169/2013 για 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ΑΔΑ: 6ΟΒΔΩΨ8-Ο04



2. Πρόσφατη Ενηµερωτική Εγκύκλιο του ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων στην οποία 
προβλέπονται οι διαδικασίες και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την συνοµολόγηση του 
∆ανείου µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων. 
Σηµειώνεται δε ότι στην αναχρηµατοδότηση υπάγονται ήδη συναφθέντα δάνεια µε 
αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και ήδη 
συναφθέντα δάνεια του ∆ήµου µε το Τ. Π. & ∆ανείων. 
3. Οι οικονοµικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήµατος σε κάθε Πιστωτικό 
Ίδρυµα από το οποίο έχουν ληφθεί τα υφιστάµενα ∆άνεια, καθώς και από το Τ.Π. & 
∆ανείων, συνέλεξαν βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι το ποσό του υπό έγκριση 
∆ανείου προς αναχρηµατοδότηση των ήδη υφιστάµενων ∆ανείων ανέρχεται στο ποσό των 
21.514.860,37€ 
4. Την επιτακτική ανάγκη αναχρηµατοδότησης των υφιστάµενων ∆ανείων του ∆ήµου µας 
λόγω καταβολής υψηλών τοκοχρεολυτικών δόσεων. 
5. Το γεγονός ότι µε τους ευνοϊκότερους όρους αναχρηµατοδότησης των υφιστάµενων 
∆ανείων ο ∆ήµος µας θα παρουσιάσει εξοικονόµηση ταµειακών διαθεσίµων για την 
αντιµετώπιση των λειτουργικών του αναγκών και τη δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεών του. 
 

 Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
         Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέµατος , την πρόταση του Προέδρου την 

τοποθέτηση του επί του θέµατος και λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εγκύκλιο του Τ. Π. 

& ∆ανείων όπως αναλύεται στην παρ 2. της εισήγησης  και την οποία επισυνάπτουµε στην 

παρούσα απόφαση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
 

1. ∆έχεται το κατεπείγον του θέµατος 
 

2.Την έγκριση ανάγκης συνοµολόγησης ∆ανείου µε το Τ. Π. & ∆ανείων µε αποκλειστικό 
σκοπό την Αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αχαρνών. 

 
3.Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου αυτό να 
αποφασίσει σχετικά καθώς η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελεί απαραίτητο 
δικαιολογητικό σκοπιµότητας του υπό έγκριση ∆ανείου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Τ. Π. & ∆ανείων µαζί µε µια σειρά άλλων δικ/κων βιωσιµότητας, ορθολογικής οργάνωσης 
και πιστοληπτικής ικανότητας του ∆ήµου µας. 

  4.  Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 958/2015 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                                                      ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ 
                                                                                                       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
                                                                                                       
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΟΒΔΩΨ8-Ο04
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