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                                                4Η Συνεδρίαση /1-2-2016 
 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 9/2016 
ΘΕΜΑ: Παραποµπή της έγκρισης τροποποίησης των υπ’ αριθµ. 5396/25.6.2007 και 
5397/25.6.2007 συµβάσεων δανείων που έχει συνάψει ο ∆ήµος Καισαριανής µε την 
Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  λήψη της σχετικής 
απόφασης.  
  
Πρακτικό της µε αριθµό 4ης/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 1η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα. 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε έκτακτη  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 1155/1-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 
67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                1.Βούρλος ∆ηµήτριος      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                        
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν.µέλος) 
6.Κοντόσταυλος Γεώργιος   
                                                      
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το   θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 1154/1.2.2016 εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου κ. Πολυχρονάκη Σιµεών η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010765 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Θέμα: Παραπομπή της έγκρισης τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 5396/25.6.2007 και 

5397/25.6.2007 συνβάσεων δανείων που έχει συνάψει ο Δήμος 

Καισαριανής με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

Επισυνάπτεται 

• Η δανειακή σύμβαση υπ’ αριθμ. 5396/25.6.2007 μεταξύ του Δήμου 

Καισαριανής και της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. 

• Η δανειακή σύμβαση υπ’ αριθμ. 5397/25.6.2007 μεταξύ του Δήμου 

Καισαριανής και της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. 

• Το προτεινόμενο πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Καισαριανής, 

που εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

 

Βάσει του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης), άρθρο 72 (Οικονομική 

επιτροπή – Αρμοδιότητες), ορίζεται ότι η Οικονομική επιτροπή του Δήμου «… στ) 

μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται 

σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο...». 

Ταυτόχρονα στο εδάφιο 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «4. Η οικονομική 

επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο 

δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 

από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του». 

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος της τροποποίησης των δανειακών συμβάσεων 

που βαραίνουν το Δήμο, προτείνουμε την παραπομπή του στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

   

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  01/02/2016  
Αριθ. Πρωτ.: 1154                     



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. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                            Μετά από διαλογική συζήτηση  
 
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την παραποµπή της τροποποίησης των υπ’ αριθµ. 5396/25.6.2007 και 

5397/25.6.2007 συµβάσεων δανείων που έχει συνάψει ο ∆ήµος Καισαριανής µε την 

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και λήψη   

απόφασης. 

 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη  
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν.µέλος) 
                                                                        6.Κοντόσταυλος Γεώργιος   
 
 
 
                                                                              Καισαριανή   1/2/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                    Της υπηρεσίας 

                                                                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ          


