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Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 26970/22-04-2016

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 
2.Βρεττός Μιχάλης 2.Αφουξενίδης Θεόφιλος 
3.Βρεττός Σπύρος 3.Γιαννακόπουλος Δημήτριος 
4.Γιαμαρέλος Γεώργιος 4.Καμπόλης Οδυσσέας 
5.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 5.Κατσούρος Σπυρίδων 
6.Δασκαλάκης Γεώργιος 6.Λαζάρου Βασίλειος 
7.Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία 7.Λαζάρου Ιωάννης 
8.Ζητούνης Ηλίας 8.Μηλιώρη Αφροδίτη 
9.Κατάρας Αναστάσιος 9.Ξαγοράρης Νικόλαος 
10.Κοσμίδης Παναγιώτης 10.Ορφανίδης Χαράλαμπος 
11.Κοσμίδου Λουίζα 11.Παντελιά Εύη 
12.Μιχαηλίδης Δημήτριος 12.Πεδιαδίτης Στέργιος 
13.Μουκάνης Μαρίνος 13.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 
14.Ναυροζίδου Μαρία 14.Χαριτίδη Μαρία 
15.Ντούρος Σωτήριος 15.Χίος Αναστάσιος 
16.Παλιούρας Αντώνιος 16.Σταύρου Γεώργιος 
17.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 17.Χριστοπούλου Σοφία 
18.Ποιμενίδης Γεώργιος 
19.Ποιμενίδου Όλγα 
20.Πολυμενέας Παναγιώτης 
21.Ρούσσας Κωνσταντίνος 
22.Σασαρίδης Κωνσταντίνος 
23.Σαχσανίδη Ελένη 
24.Σιδηρόπουλος Γεώργιος 
25. Τσουκαλάς Ηλίας 
26.Συρινίδης Θεόδωρος 
27.Τοπαλίδης Ευστάθιος 
28.Τσάτσης Νικόλαος 
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                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κος Ιωάννης Κασσαβός νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Μετά  την  εκφώνηση  του  1ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  προσήλθαν  στη 
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Βρεττός 
Μιχάλης, Ντούρος Σωτήριος, και ο Κος Κατάρας Αναστάσιος.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος προσήλθε στο Σώμα ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Κος Βρεττός Σπύρος.

Πριν την εκφώνηση του θέματος η Δημοτική Σύμβουλος Κα Χριστοπούλου Σοφία 
δηλώνει στο Σώμα ότι αποχωρεί από τη συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων για δάνειο ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016.»

   Ο Προεδρεύων του Δ.Σ. κος Τοπαλίδης Ευστάθιος απούσης της Προέδρου Κας 
Χαριτίδη  Μαρίας  και  απόντος  του  Αντιπροέδρου  Κου  Βρεττού  Μιχάλη,  αφού 
διαπιστώνει  νόμιμη  απαρτία,  παρισταμένων  μελών  25  εκ  του  συνόλου  45 
Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 9ης Συνεδρίασης της 26/04/2016

  O Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου Κος Πολυμενέας Παναγιώτης φέρνει 
προς συζήτηση  στο Σώμα το 2ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης και δίνει τον λόγο 
στον  Οικονομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου  Κο  Λαμπρακάκη  Βασίλειο  ο  οποίος 
παρουσιάζει την υπ’ αριθμ. 242/26-04-2016 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 
για  λήψη  απόφασης  για  υποβολή  αιτήματος  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και 
Δανείων για δάνειο ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

Έχοντας υπόψη:

1. Την απόφαση υπ’ αριθμ  54/2016 του Δ.Σ

2. Την αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού 2016, λόγω υποχρεώσεων 

προηγούμενων ετών, για την οποία απαιτείται ποσό 9.912.825,42€

3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015

4. Την απροθυμία χρηματοδότησης εκ μέρους των Εμπορικών Τραπεζών

5. Το  υπ΄αριθμ.  Πρωτ.  40064/7-4-2016  έγγραφο  του  Ταμείου 

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  Θέμα:  Υποβολή  προσφοράς  στο  Δήμο 

Αχαρνών  Ν.  Αττικής  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  όροι 

χορήγησης Δανείου Ισοσκέλισης:

 ΘΕΜΑ : Υποβολή προσφοράς στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής

Σχετικό : Το υπ΄αριθμ 22742/6-4-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το Τ.Π & Δανείων με το 

άρθρο 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015), σε συνδυασμό με το Π.Δ 

169/2013 (ΦΕΚ 272/Α/13-12-2013) περί ρύθμισης θεμάτων χορήγησης δανείων 

σε ΟΤΑ και  σε άλλους φορείς  από το Ταμείο  Παρακαταθηκών και  Δανείων,  το 

άρθρο 176 του Ν.3463/2006 και την υπ΄αριθμ 3549/20-5-2015 απόφαση του Δ.Σ 

του Τ.Π & Δανείων χορηγεί δάνεια για ισοσκέλιση προϋπολογισμού, εφόσον: α) 

συντρέχει απροθυμία της αγοράς προς χρηματοδότηση του εν λόγω δανείου και β) 

υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης του δανείου.

1.Ύψος δανείου

Το ύψος του χορηγούμενου δανείου δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού 

που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, 
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ή  μέρους  αυτού,  ανάλογα  με  την  πιστοληπτική  ικανότητα  του  δανειολήπτη 

(σύμφωνα με την από 26-8-2015 ΠΝΠ ΦΕΚ 102/26-8-2015).

2.Επιτόκιο Δανείου

Το  επιτόκιο  του  χορηγουμένου  δανείου  έχει  καθοριστεί  σε  σταθερό  και 

κυμαινόμενο ή μόνο κυμαινόμενο και στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζεται η 

ενδεικτική συνολική μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για 9.912.825,42 € συνολικού 

δανείου (από Τ.Π. & Δανείων):

ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

1)Επιτόκιο: Σταθερό, για τα τρία ( 3 ) πρώτα έτη, 5,02% (Ετήσια τοκοχρεολυτική 

δόση 704.749,85 €)

Σταθερό, για τα επτά ( 7 ) επόμενα έτη,  6,02% (Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση 

770.317,50 €)

Κυμαινόμενο,  για  το  υπόλοιπο  μέχρι  τη  λήξη  της  διάρκειας  εξυπηρέτησης  του 

δανείου (Διάρκεια εξυπηρέτησης έως 25 έτη), επιτόκιο με βάση το Euribor 6μήνου 

+ περιθώριο 4,30% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 & 1/7 εκάστου έτους (Ετήσια 

τοκοχρεολυτική δόση 686.190,28 €).

Το Euribor 6μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή: 0,000% 5-4-2016

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Κυμαινόμενο (Διάρκεια  εξυπηρέτησης έως 25 έτη) επιτόκιο με βάση το Euribor 

6μήνου + περιθώριο 4,30% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 & 1/7 εκάστου έτους 

(Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση 654.818,25 €).

Το Euribor 6μήνου έχει υπολογιστεί με τιμή: 0,000% 5-4-2016

3.Διάρκεια Εξυπηρέτησης Δανείου

Το  Δ.Σ.  του  Τ.Π.  και  Δανείων  καθορίζει  τη  διάρκεια  αποπληρωμής  του 

χορηγούμενου  δανείου  κατόπιν  αξιολογήσεως  των  οικονομικών  στοιχείων  του 

Δήμου η οποία μπορεί να φθάνει έως 25 έτη.

4.Έναρξη εξυπηρέτησης

Η  έναρξη  εξυπηρέτησης  του  δανείου  αρχίζει  την  1/1  του  επομένου  της 

συνομολόγησης έτους.

5.Έξοδα και δαπάνες

Τα  έξοδα  εξυπηρέτησης  του  δανείου  ανέρχονται,  σε  10.000,00€,  τα  οποία 

καταβάλλονται από τον δανειζόμενο την ημέρα εκταμίευσης του δανείου.

6.Ασφάλεια των δανείων

Η εξασφάλιση των δανείων είναι δυνατή με τους εξής τρόπους:

α)  Ενεχυρίαση  η  εκχώρηση  εκ  μέρους  του  δανειολήπτη  προς  το  ταμείο  των 

αναγκαίων για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα 

αυτού  η  αν  ο  δανειολήπτης  είναι  Ο.Τ.Α  ενεχυρίαση  η  εκχώρηση  εσόδων  από 

ανταποδοτικά  τέλη,  από  εξειδικευμένες  επιχορηγήσεις  η  από  το  τμήμα  των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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β) 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.

γ)  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.

δ)  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.

ε) Συμπλήρωση της ασφάλειας

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

7.Απόδοση του προϊόντος του δανείου

– Το προϊόν του δανείου θα εκταμιεύεται τμηματικά.

– Μετά από κάθε εκταμίευση ποσού δανείου θα προσκομίζεται στο Τ.Π και Δανείων 

βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ότι εξοφλήθηκαν οι πιστωτές, η 

οποία  και  θα  είναι  υπογεγραμμένη  από  τον  προϊστάμενο  των  οικονομικών 

υπηρεσιών και ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

8.Πρόωρη αποπληρωμή του δανείου

Υπάρχει δικαίωμα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήξη του, ολικά η μερικά, 

κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9.Ενδιάμεσοι τόκοι

Οι  τόκοι  από  την  ημερομηνία  της  εκταμίευσης  μέχρι  την  ημερομηνία  έναρξης 

εξυπηρέτησης του δανείου θα υπολογίζονται κατά την ημέρα της εκταμίευσης και 

θα παρακρατούνται από τα διερχόμενα έσοδα Κ.Α.Π του έτους συνομολόγησης έως 

31-12.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Τέλος ο Προεδρεύων του Δ.Σ. προτείνει τη λήψη της σχετική απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αφού έλαβε υπ’ όψιν του, την υπ’ αριθμ. 242/26-04-2016 Απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής καθώς και  την απόφαση υπ’ αριθμ  54/2016 του 

Δ.Σ

2. Την αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού 2016, λόγω υποχρεώσεων 

προηγούμενων ετών, για την οποία απαιτείται ποσό 9.912.825,42€

3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015

4. Την απροθυμία χρηματοδότησης εκ μέρους των Εμπορικών Τραπεζών
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5. Το  υπ΄αριθμ.  Πρωτ.  40064/7-4-2016  έγγραφο  του  Ταμείου 

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  Θέμα:  Υποβολή  προσφοράς  στο  Δήμο 

Αχαρνών Ν. Αττικής

6. Τις απόψεις των ομιλητών

7. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν ονομαστικής 

ψηφοφορίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με ψήφους 19 υπέρ και 9 κατά)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.  Την  υποβολή  αίτησης  προς  το  ταμείο  παρακαταθηκών  και  δανείων  για  τη 

χορήγηση  δανείου  ισοσκέλισης  του  προϋπολογισμού  2016,  με  τα  παρακάτω 

στοιχεία:

α) Συνολικό ποσό προς ισοσκέλιση 9.912.825,42€

β) Ο πίνακας οφειλών – πιστωτών που θα εξοφληθούν από το δάνειο να συνταχθεί 

από την οικονομική υπηρεσία και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

γ) Το επιτόκιο που προτείνεται είναι  το κυμαινόμενο 4,30% (Euribor 6μήνου + 

περιθώριο 4,30% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και 1/7 εκάστου έτους)

δ) Η αιτούμενη διάρκεια εξυπηρέτησης του Δανείου να είναι τα 25 έτη.

Με  βάση  τα  ανωτέρω  στοιχεία  η  ετήσια  τοκοχρεωλυτική  δόση  ποσού  δανείου 

9.912.825,42€ ισούται  με  ποσό 654.818,25€, ήτοι  μηνιαία  επιβάρυνση 11μηνη 

59.528,93€, το οποίο θα παρακρατείται  από τη μηνιαία  τακτική επιχορήγηση – 

ΚΑΠ του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Πολυμενέας Παναγιώτης
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ποιμενίδου Όλγα
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναγνωστόπουλος  Παναγιώτης,  Βρεττός  Μιχάλης,  Βρεττός  Σπύρος,  Γιαμαρέλος 
Γεώργιος,  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης,  Δασκαλάκης  Γεώργιος,  Ευθυμιάδου 
Τουμανίδη Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Κατάρας Αναστάσιος, Κοσμίδης Παναγιώτης, 
Κοσμίδου Λουίζα, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Μουκάνης Μαρίνος, Ναυροζίδου Μαρία, 
Ντούρος Σωτήριος, Παλιούρας Αντώνιος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Ποιμενίδης 
Γεώργιος,  Ρούσσας  Κωνσταντίνος,  Σασαρίδης  Κωνσταντίνος,  Σαχσανίδη  Ελένη, 
Σιδηρόπουλος  Γεώργιος,  Συρινίδης  Θεόδωρος,  Τοπαλίδης  Ευστάθιος,  Τσάτσης 
Νικόλαος, Τσουκαλάς Ηλίας, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
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