
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 63326/20-12-2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 27

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  404/2012                                                     ΘΕΜΑ 

Εισήγηση σχετικά µε την επιµήκυνση δανείου στο ΤΠ∆ 

 

Σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 62399/14-12-2012 επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  14-12-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                      Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ.,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 4ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Εισήγηση 
σχετικά µε την επιµήκυνση δανείου στο ΤΠ∆» λόγω του επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 ******************* 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος, εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 4
ο
 θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως που αφορά στην εισήγηση σχετικά µε την 

επιµήκυνση δανείου στο ΤΠ∆. 
 Αφού θέτει υπόψη του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 63070/19-12-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονοµική 

Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: « …. στ) µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, 

καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δηµοτικό συµβούλιο». 
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου µόνου παρ.Γ5.1 του Ν.4093/2012: «Η διάρκεια 

αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.∆. προς τους  Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, τα 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσµους αυτών και τις ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις αυτών επιµηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη της δανειακής σύµβασης, όπως 

αυτή ισχύει σήµερα, µε υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012, του οικείου νοµικού προσώπου, 

µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος της 

επιµήκυνσης. Παραλλήλως, µετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά 

δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από 1.1.2013, εντός της 

οποίας καταβάλλονται µόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στον χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές 

συµβάσεις, µε µειωµένο το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά 

µισή (0,5) ποσοστιαία µονάδα. Η περίοδος χάριτος περιλαµβάνεται στον χρόνο επιµήκυνσης, που 

παρέχεται δυνάµει του παρόντος. Η παρούσα ρύθµιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. Οι λοιποί 

όροι της ισχύουσας δανειακής σύµβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ. Από την ανωτέρω ρύθµιση 

εξαιρούνται τα δάνεια, που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 

4038/2012 (Α’ 14). 

Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει και για τα δάνεια, που έχουν εγκριθεί µέχρι τη δηµοσίευση του 

παρόντος και θα συνοµολογηθούν έως 30.6.2013.» 

  Επί πραγµατικών δεδοµένων, ο ∆ήµος µας έχει συνάψει την από 19.10.2004 σύµβαση 
δανείου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ύψους 1.685.990,00€ για την εξόφληση 
ληξιπροθέσµων οφειλών. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου είχε οριστεί σε 15 χρόνια µε έναρξη 
εξυπηρέτησης από 1/1/2005 έως 31/12/2019. Το επιτόκιο του δανείου σήµερα ανέρχεται σε 7,02%, 
το δε υπόλοιπο του δανείου την 31.12.12 θα ανέλθει στο ποσό των 987.541,33€. Το ΤΠ∆ κάθε 
µήνα παρακρατεί το 1/11 της εκάστοτε ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης από 1 Ιανουαρίου έως 30 
Νοεµβρίου κάθε χρόνου.  

Με επιτόκιο 7,02% το ποσό που θα καταβάλλει ο ∆ήµος κάθε χρόνο και για τα επόµενα 7 
χρόνια θα ανέλθει σε 183.369,26€/έτος.      

Λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την υποβολή αίτησης επιµήκυνσης, λαµβανοµένου υπόψη ότι θα χορηγηθεί περίοδος 
χάριτος, διάρκειας έως τριών (3) ετών, εντός της οποίας θα καταβάλλονται µόνο τόκοι µε µειωµένο 
το ανωτέρω επιτόκιο του δανείου κατά µισή (0,5) ποσοστιαία µονάδα.   
Το ποσό, που θα πληρώνει ο ∆ήµος κατά την περίοδο χάριτος θα ανέρχεται σε 64.387,69€ 
(1/1/2013-31/12/2015) και από 1/1/2016 σε αυτό των 124.465,98€ (12έτη).»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη µη τροποποίηση των όρων της από 19-10-2004 δανειακής σύµβασης µεταξύ 
του ∆ήµου Ιλίου και του Τ.Π.∆. 
 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 
          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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