
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ         2/2/2016 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:            1185   
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    1/2/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  40 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 4ης/1.2.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 1η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,1/2/2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  14:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.1156 /1.2.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Βασιλάκη Αικατερίνη  
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. . Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
20 Ιωαννίδης Θεόδωρος  
21. Μαζαράκη Έλλη  



22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση τροποποίησης των δανειακών συµβάσεων υπ’ αριθµ. 
5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007 που έχει συνάψει ο ∆ήµος 
Καισαριανής µε την Τράπεζα Eurobank  Ergasias A.E, ύστερα από 
παραποµπή της Οικονοµικής Επιτροπής.  
  

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής για παραποµπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
καθώς και την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη Συµεών  η   οποία έχει ως εξής:    
 

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

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

***** 
 

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης των δανειακών συμβάσεων υπ’ αριθμ. 

5396/25.6.2007 και  

            5397/25.6.2007 που έχει συνάψει ο Δήμος Καισαριανής με την Τράπεζα 

Eurobank 

            Ergasias Α.Ε. 

 

Επισυνάπτεται 

• Το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ., που εγκρίνει τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις. 

Ο Δήμος Καισαριανής έχει συνάψει τρεις δανειακές συμβάσεις με την Τράπεζα 

Eurobang Ergasias A.E., εκ των οποίων οι δύο αφορούν μακροπρόθεσμα δάνεια 

που ελήφθησαν το 2007 και η τρίτη "δάνειο" μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   25/01/2016  
Αριθ. Πρωτ.:   798                  



που άνοιξε το 2008. 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια: 

Πρόκειται για δύο δάνεια συνολικού ποσού 5.613.469,91€, που 

αναχρηματοδότησαν στην ουσία  υπάρχοντα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, που με αυτό τον τρόπο εξοφλήθη. Και για τα δύο 

δάνεια έχει εκχωρηθεί στην EUROBANK το δικαίωμα της παρακράτησης των 

δόσεων τους από τα διερχόμενα από αυτήν Ανταποδοτικά Τέλη καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ.  

 

Δάνειο 5396 (μεγάλο): 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε €): 3.813.398,00  

Επιτόκιο Σταθερό + Εισφορά: ≈ 7,033%  

Διάρκεια δανείου: 15 χρόνια  

Περίοδος χάριτος: 2 χρόνια 

Αποπληρωμή: 13 χρόνια (σε 26 εξαμηνιαίες δόσεις) 

Σύναψη Δανείου: 25/6/2007  

Πρώτη εξαμηνιαία δόση: 27/12/2009 

Τοκοχρεολύσιο εξαμήνου: 

226.191,00€ 

 

Δάνειο 5397 (μικρό): 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε €): 1.800.071,91  

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο + Εισφορά: ≈2,8040%  

Διάρκεια δανείου: 15 χρόνια 

Περίοδος χάριτος: 2 χρόνια 

Αποπληρωμή: 13 χρόνια (σε 26 εξαμηνιαίες δόσεις) 

Σύναψη Δανείου: 25/6/2007  

Πρώτη εξαμηνιαία δόση: 27/12/2009 

Τοκοχρεολύσιο εξαμήνου: 84.355,43€ 

 

Το σημερινό συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου 5396, είναι 2.467.392€ (12
η
 

εξαμηνιαία δόση) και του δανείου 5397 είναι 1.035.822€ (επίσης 12
η
 εξαμηνιαία 

δόση).  

Συνολικά και για τα δύο δάνεια ο Δήμος καταβάλει ανά έτος περίπου 622.000€ (ή 

περίπου 52.000€ το μήνα). 

Δάνειο μέσω Αλληλόχρεο Λογαριασμό 

Το δάνειο αυτό, ύψους 80.000€, ελήφθη για πρώτη φορά το Ιούνιο 2008 

και ξεχρεώθηκε τον Οκτώβριο του ιδίου έτους. Επανεκταμιεύθηκε στις 

16.02.2009. Δεν επιστράφηκε στην ημερομηνία που είχε προσδιορισθεί και 

από τότε έχει καταστεί στην ουσία ανοικτό ή τρεχούμενο δάνειο με 

υπέρογκο επιτόκιο (σήμερα 9,4%) και υπολογισμό τόκων ανά τρίμηνο όπου 

κοστίζει στο Δήμο 7.520€ ετησίως. 
 

Η γενική οικονομική κατάσταση του Δήμου κάνει επιτακτική την ανάγκη νέας 



διευθέτησης των δανειακών του συμβάσεων, με στόχο την μείωση των 

καταβαλλόμενων δόσεων για την αποπληρωμή τους.  

Με δεδομένη τη δραματική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης (για το διάστημα 

2009-2014 έφτασε το -54% για την ΚΑΠ λειτουργικών αναγκών και το -83% για την 

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών), αλλά και τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής, η διαιώνιση 

των σημερινών όρων αποπληρωμής, δημιουργεί συνθήκες στραγγαλισμού που θα 

οδηγήσουν αντικειμενικά στην διόγκωση των χρεών και στην παραπέρα 

υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Με τα σημερινά δεδομένα οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου εξαντλούνται στα 

απολύτως ανελαστικά έξοδα (μισθοδοσία/ασφαλιστικές εισφορές/ΕΣΔΝΑ) και με 

δυσκολία, αποπληρώνονται οι προμηθευτές, οι λογαριασμοί των πρώην ΔΕΚΟ, 

γίνονται ελάχιστες εργασίες συντήρησης στις υποδομές του Δήμου. Επιπλέον τόσο ο 

Δήμος όσο και τα Ν.Π. του βαρύνονται με σημαντικά χρέη από το παρελθόν (για το 

2014 τα χρέη ΠΟΕ έφταναν για το Δήμο τα 520.000€, το Ν.Π. «Λ.Μανωλίδης» τα 

600.000 και την ΚΕΔΗΚ περίπου τα 800.000€) και απαιτήσεις από δικαστικές 

αποφάσεις.  

Με το άρθρο 81, παρ.2 του Ν4316/2014 (ΦΕΚ270 24/12/2014), δόθηκε η 

δυνατότητα στους Δήμους να συνάψουν Δάνειο με το ΤΠκΔ, με αποκλειστικό σκοπό 

την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανειακών συμβάσεων, με γενικά 

ευνοϊκότερους όρους και παράταση της σύμβασης έως και 25 έτη, μειώνοντας 

σημαντικά (σχεδόν στο μισό) τις δόσεις αποπληρωμής. 

Εξετάσαμε επίμονα αυτή τη δυνατότητα, ωστόσο το ΤΠκΔ, μέσω της διοίκησής του, 

εξέφρασε αδυναμία να αναχρηματοδοτήσει το δάνειο 5396 (μεγάλο), λόγω των 

ειδικών όρων που προέβλεπε αυτό για την περίπτωση της πρόωρης αποπληρωμής 

του. 

 Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε στο Δ.Σ. να εγκρίνει την τροποποίηση των 

δανειακών συμβάσεων υπ’ αριθμ. 5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007, όπως 

προβλέπεται στο κείμενο τροποποίησης/επικαιροποίησης των όρων, που έχει 

γίνει αποδεκτό από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Με τις εν λόγω τροποποιήσεις παρατείνεται η λήξη των δανειακών συμβάσεων 

κατά ένα (1) έτος, με ανάλογη αναπροσαρμογή των ημερομηνιών καταβολής των 

οφειλόμενων τοκοχρεωλυτικών δόσεων. 

Είναι προφανές ότι η νέα αυτή ρύθμιση δεν δίνει μακροπρόθεσμα απάντηση στην 

αδυναμία του Δήμου να συνεχίσει με τους ίδιους όρους την αποπληρωμή των 

δανείων του. Δίνει ωστόσο μια ανάσα για το τρέχον έτος και χρόνο για να 

διεκδικήσουμε περαιτέρω δυνατότητες. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μειοψηφούντων των δηµοτικών συµβούλων κ. Ιωαννίδη Θεόδωρο και κα. 
Μαζαράκη Έλλη οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση των δανειακών συµβάσεων υπ’ αριθµ. 
5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007, όπως προβλέπεται στο κείµενο 
τροποποίησης/επικαιροποίησης των όρων, που έχει γίνει αποδεκτό από την 
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Με τις εν λόγω τροποποιήσεις παρατείνεται η λήξη των δανειακών 
συµβάσεων κατά ένα (1) έτος, µε ανάλογη αναπροσαρµογή των ηµεροµηνιών 
καταβολής των οφειλόµενων τοκοχρεωλυτικών δόσεων. 

Εν συνεχεία εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κο. Σταµέλο Ηλία του Χρήστου, 
γεννηθείς 31/07/1957, µε Α.∆.Τ. ΑΚ 043447 και αρχή έκδοσης Τ.Α. 
Συντάγµατος (28/07/2011)  : 

1. να υπογράψει τις σχετικές πρόσθετες πράξεις τροποποίησης των 
ανωτέρω υπ’ αριθµ. 5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007 συµβάσεων 
δανείων µεταξύ του ∆ήµου και της τράπεζας Eurobank Ergasias 
Ανώνυµη Εταιρεία και 

2. να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω. 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11)  Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 13) Κατσαρέλης Νικόδηµος  14) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 15) 
16)Καµπάκας Αντώνιος  17)Λυκούδης Αλεβίζος 18) Βοσκόπουλος Χρήστος 
19) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 20) Ιωαννίδης Θεόδωρος 21) Μαζαράκη Έλλη.  
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    2/2/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Συνεδρίαση 4η της   1/2/2016 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                           Απόσπασµα πρακτικού  µε                                       

                                                                                 Αριθµό 40 . 

 

                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  

Από το υπ΄αριθµ. 40  .πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου  

Καισαριανής  

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης των υπ΄αριθµ. 5396/25.6.2007 και  5397/25.6.2007 

συµβάσεων δανείων ποσού ευρώ 3.813.398,00 και 1.800.071,91 αντίστοιχα, 

συναφθέντων µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Eurobank 

Ergasias Aνώνυµη Εταιρεία» – Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Σταµέλου Ηλία 

προς υπογραφή των  πρόσθετων πράξεων τροποποίησης των ανωτέρω  δανειακών 

συµβάσεων µε την ανωτέρω Τράπεζα. 

 

Στη Καισαριανή σήµερα την 1η του µηνός Φεβρουαρίουτου έτους 2016, ηµέρα της 

εβδοµάδος ∆ευτέτα και ώρα 14:00 µ.µ , συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 1156/1/2/2016 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κου Κατηµερτζή Γεώργιου, 

τηρούµενων των διατυπώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 67  του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του  Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) και του εκδοθέντος (ΦΕΚ 661/20.4.2011- 

Τεύχος ∆εύτερο)  πρότυπου κανονισµού λειτουργίας δηµοτικού συµβουλίου.  

 

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 

είκοσι  επτά (27) µελών  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντες οι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

                                      
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Γαβρίλης  Γεώργιος 



  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Βασιλάκη Αικατερίνη  
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. . Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
20 Ιωαννίδης Θεόδωρος  
21. Μαζαράκη Έλλη  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 

Ο ∆ήµαρχος κος. Σταµέλος Ηλίας είναι  παρών. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη του 

σώµατος το υπ’ αριθµό 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης καθώς και το σχετικό 

εισηγητικό του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. 

Πολυχρονάκη Συµεών που έχει ως ακολούθως : 

 

Όπως είναι γνωστό,  ο ∆ήµος έχει συνάψει µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία 

«Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Εταιρεία» (περαιτέρω «Τράπεζα»)  τα 

ακόλουθα  δάνεια (περαιτέρω από κοινού «∆άνεια») :  

1) ∆υνάµει της υπ΄αριθµ. 5396/25.6.2007 συµβάσεως δανείου, τοκοχρεωλυτικό 

δάνειο ποσού ευρώ τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων 

ενενήντα οκτώ (€ 3.813.398,00), που χορηγήθηκε στο ∆ήµο εφάπαξ την 27.06.2007 

µε λήξη στις 27.06.2022 και  σηµερινό συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο ποσού ευρώ 

δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και 

εβδοµήντα δύο λεπτών (€ 2.467.392,72) 

2) ∆υνάµει της υπ΄αριθµ. 5397/25.6.2007 συµβάσεως δανείου, τοκοχρεωλυτικό 

δάνειο ποσού ευρώ ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων χιλιάδων εβδοµήντα ενός και 

ενενήντα ενός λεπτών (€ 1.800.071,91), που χορηγήθηκε στο ∆ήµο εφάπαξ την 

27.06.2007, µε λήξη στις 27.06.2022 και  σηµερινό συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο 



ποσού ευρώ  ενός εκατοµµυρίου τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο και 

είκοσι λεπτών (€ 1.035.822,20) 

 

Τα ∆άνεια χορηγήθηκαν στον ∆ήµο υπό τους όρους και τις συµφωνίες που 

περιλαµβάνονται στις ανωτέρω συµβάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήµερα µε τις εν τω 

µεταξύ τυχόν πρόσθετες πράξεις και συµφωνίες. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφέρει ότι για λόγους σχετικούς µε τις 

δυσµενείς εξελίξεις των τελευταίων ετών και την, συνεπεία των ως άνω δυσµενών 

εξελίξεων, επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου,  ο ∆ήµος αδυνατεί  

προσωρινά να εξυπηρετήσει οµαλά τις υποχρεώσεις του από τα ∆άνεια και για τη 

διευκόλυνσή του στην αποπληρωµή του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ∆ανείων, 

αιτήθηκε στην Τράπεζα  την παράταση της  λήξης των ∆ανείων, µε ανάλογη 

αναπροσαρµογή των ηµεροµηνιών καταβολής των οφειλόµενων  τοκοχρεωλυτικών 

δόσεων.  

Το ανωτέρω αίτηµα του ∆ήµου  έγινε καταρχήν αποδεκτό  από την Τράπεζα,  η  

οποία αιτήθηκε επιπλέον την τροποποίηση/επικαιροποίηση και λοιπών άρθρων των 

ανωτέρω δανειακών συµβάσεων και ειδικότερα, συµφωνήθηκε η τροποποίηση των 

ανωτέρω δανειακών συµβάσεων της Τράπεζας  µε τον ∆ήµο, ως ακολούθως: 

 

1. Τροποποίηση των άρθρων 4.01, 4.02, 11 και 12 της υπ΄αριθµ. 5396/25.6.2007 

συµβάσεως δανείου ποσού ευρώ τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων δεκατριών 

χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ (€ 3.813.398,00), 

 

«Άρθρο 4. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΕΤΗΣ  ΧΡΕΩΛΥΣΙΑΣ    

«4.01. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4.03. και 4.04., ο Οφειλέτης έχει 

υποχρέωση να αποδώσει  στη ∆ανείστρια το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ∆ανείου  

ποσού ευρώ δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων 

ενενήντα δύο και εβδοµήντα δύο λεππτών (€ 2.467.392.72) µαζί µε τους τόκους του 

άρθρου 3.04 (β)  κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεωλυσίας σε δέκα τέσσερις (14) 

εξαµηνιαίες δόσεις, καταβλητέες ανά µία  την τελευταία ηµέρα κάθε Περιόδου 

Εκτοκισµού , µε πρώτη ηµεροµηνία καταβολής την  27.12.2016, δεύτερη ηµεροµηνία 

καταβολής την 27.06.2017 και ούτω καθεξής». 



4.02. ∆εδοµένης της εφαρµογής σταθερού επιτοκίου στο ∆άνειο, το ύψος εκάστης 

τοκοχρεωλυτικής δόσης ανέρχεται από την 27.12.2016 σε ευρώ διακοσίες είκοσι έξι 

χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα και έντεκα λεπτά (€ 226.191,11)»  

 

«ΑΡΘΡΟ 11  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ  

Όλες οι πληρωµές του Οφειλέτη προς τη ∆ανείστρια, µε βάση την Σύµβαση, θα 

γίνονται χωρίς δικαίωµα για έκπτωση λόγω συµψηφισµού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν 

ανταπαίτησης του Οφειλέτη απέναντι στη ∆ανείστρια, και ο Οφειλέτης παραιτείται 

ρητά από κάθε δικαίωµά του συµψηφισµού ή επίσχεσης απέναντι στη ∆ανείστρια. 

Η ∆ανείστρια έχει για κάθε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Οφειλέτη δικαίωµα τόσο 

επίσχεσης όσο και συµψηφισµού προς οποιαδήποτε ανταπαίτηση του Οφειλέτη, 

έστω και εάν η ανταπαίτηση αυτή προέρχεται από εµβάσµατα ή καταθέσεις ή δεν 

έχει λήξει ακόµα, δίχως να υποχρεούται η ∆ανείστρια σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 

ή δήλωση προς τον σκοπό τούτο. Εννοείται ότι η ∆ανείστρια δεν είναι υποχρεωµένη 

να ενασκήσει το ανωτέρω δικαίωµά της επίσχεσης ή/και συµψηφισµού». 

 

«Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ/ΟΙ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ  

12.01. Η Σύµβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της ∆ανείστριας, 

όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους ο Οφειλέτης έχει ήδη αποδεχθεί, σε 

κάθε όµως περίπτωση διαφορετικής ρυθµίσεως υπερισχύει αυτών. 

12.02 Για το ∆άνειο η ∆ανείστρια θα τηρεί λογαριασµό/ούς στα βιβλία της, 

στον/στους οποίο/οποίους θα καταχωρίζονται: στη στήλη χρέωσης οι εκταµιεύσεις 

του ∆ανείου, οι πάσης φύσεως τόκοι και οι φόροι και στη στήλη πίστωσης οι 

καταβολές του Οφειλέτη, οι οποίες καταλογίζονται κατά τη σειρά που προβλέπεται 

στο άρθρο 9 της Σύµβασης ∆ανείου. Απόσπασµα που εκδίδει η ∆ανείστρια από τα 

βιβλία της και στο οποίο εµφαίνεται η κίνηση του/των ανωτέρω λογιστικού/ών 

λογαριασµού/ών από το άνοιγµά του/τους έως την καταγγελία ή το ανεξόφλητο 

υπόλοιπο αυτού/αυτών συµφωνείται ότι αποτελεί υποστατό και νόµιµο αποδεικτικό 

µέσο που πληροί τους όρους του εγγράφου επέχον θέση πρωτοτύπου και παρέχει 

πλήρη απόδειξη για τις απαιτήσεις της ∆ανείστριας, κατά τον χρόνο της καταγγελίας, 

κατά του Οφειλέτη και των λοιπών ενεχοµένων για οποιαδήποτε αιτία. Ρητώς 

συµφωνείται ότι την αυτή ισχύ και αποδεικτική δύναµη έχουν, αφ’ενός µεν το 

απόσπασµα του/των αντίστοιχου/ων λογαριασµού/ών καθυστερήσεων από τα βιβλία 

της ∆ανείστριας, αφ’ετέρου δε οι καταστάσεις ή αντίστοιχη µηχανογραφική 

απεικόνιση της ∆ανείστριας στις/στην οποίες/οποία εµφαίνονται οι απαιτήσεις της 



∆ανείστριας από τον εξωλογιστικό προσδιορισµό των τόκων, σύµφωνα µε την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

Ο Οφειλέτης θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του/των λογαριασµού/ών 

του ∆ανείου, εάν δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις επ’αυτού/ών µε έγγραφό του προς 

την ∆ανείστρια µέσα σε έναν (1) µήνα από την εκάστοτε γνωστοποίηση της κίνησης 

του/των λογαριασµού/ών του ∆ανείου ή από την ηµεροµηνία καταγγελίας της 

Σύµβασης και του ∆ανείου». 

 

2. Τροποποίηση των άρθρων 3.02, 4.01, 11 και 12 της υπ΄αριθµ.  

5397/25.6.2007 συµβάσεως δανείου, ποσού ευρώ ενός εκατοµµυρίου 

οκτακοσίων χιλιάδων εβδοµήντα ενός και ενενήντα ενός λεπτών (€ 

1.800.071,91) 

 

«3.02. Το Συµβατικό Επιτόκιο ορίζεται από τη ∆ανείστρια δύο (2) Εργάσιµες Ηµέρες 

[«Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει την οποιαδήποτε ηµέρα κατά την οποία οι Τράπεζες 

λειτουργούν στην Αθήνα και διενεργούνται συναλλαγές στο σύστηµα Trans-European 

Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer («TARGET»)] πριν από 

την έναρξη κάθε Περιόδου Εκτοκισµού (περαιτέρω, «Ηµέρα Καθορισµού Επιτοκίου») 

και συντίθεται από: 

3.02.01. ένα κυµαινόµενο τµήµα, το οποίο ισούται µε το EURIBOR. 

Ως «EURIBOR», µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, νοείται το επιτόκιο, 

όπως αυτό ανακοινώνεται την Ηµέρα Καθορισµού Επιτοκίου στις 11:00 π.µ. ώρα 

Βρυξελλών µέσω του REUTERS (προς το παρόν στην σελίδα EURIBOR01) ή µέσω 

άλλου προµηθευτή ηλεκτρονικής πληροφόρησης (electronic market information 

provider), που προσφέρεται στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε 

Ευρώ διάρκειας ίσης µε την Περίοδο Εκτοκισµού κατά την οποία πρόκειται να 

εφαρµοσθεί και υπολογίζεται µε βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ηµερών. Σε 

περίπτωση που η τιµή του ΕURIBOR, όπως ανακοινώνεται την Ηµέρα Καθορισµού 

Επιτοκίου στις 11:00 π.µ. ώρα Βρυξελλών µέσω του REUTERS (προς το παρόν 

στην σελίδα EURIBOR01) ή µέσω άλλου προµηθευτή ηλεκτρονικής πληροφόρησης 

(electronic market information provider), που προσφέρεται στην ευρωπαϊκή 

διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε Ευρώ διάρκειας ίσης µε την Περίοδο 

Εκτοκισµού κατά την οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί, είναι αρνητική (negative / -), 

αντί του «EURIBOR» θα εφαρµόζεται µηδενική τιµή. 

Ως «EURIBOR», για Περίοδο Εκτοκισµού διάρκειας για την οποία δεν ανακοινώνεται 

κατά την προηγούµενη παράγραφο επιτόκιο EURIBOR, νοείται το επιτόκιο, όπως 



αυτό ανακοινώνεται την Ηµέρα Καθορισµού Επιτοκίου στις 11:00 π.µ. ώρα 

Βρυξελλών µέσω του REUTERS (προς το παρόν στην σελίδα EURIBOR01) ή µέσω 

άλλου προµηθευτή ηλεκτρονικής πληροφόρησης (electronic market information 

provider), που προσφέρεται στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε 

Ευρώ, της αµέσως µεγαλύτερης από την διάρκεια της Περιόδου Εκτοκισµού αυτής 

διάρκειας, για την οποία ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω επιτόκιο EURIBOR 

(περαιτέρω, «Αµέσως Μεγαλύτερη Περίοδος»), και υπολογίζεται µε βάση έτος 

τριακοσίων εξήντα (360) ηµερών. Σε περίπτωση που η τιµή του ΕURIBOR, όπως 

ανακοινώνεται την Ηµέρα Καθορισµού Επιτοκίου στις 11:00 π.µ. ώρα Βρυξελλών 

µέσω του REUTERS (προς το παρόν στην σελίδα EURIBOR01) ή µέσω άλλου 

προµηθευτή ηλεκτρονικής πληροφόρησης (electronic market information provider), 

που προσφέρεται στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά για την Αµέσως Μεγαλύτερη 

Περίοδο, είναι αρνητική (negative / -), αντί του «EURIBOR» θα εφαρµόζεται µηδενική 

τιµή. 

3.02.01.01. Σε περίπτωση που την Ηµέρα Καθορισµού Επιτοκίου δεν ανακοινώνεται 

είτε ΕURIBOR για την Αµέσως Μεγαλύτερη Περίοδο είτε καθόλου EURIBOR µέσω 

του REUTERS (προς το παρόν στην σελίδα EURIBOR01) ή µέσω άλλου 

προµηθευτή ηλεκτρονικής πληροφόρησης (electronic market information provider), 

αντί του EURIBOR θα ισχύει το Βασικό Επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως 

Επιχειρηµατικής Πίστης (περαιτέρω «Βασικό Επιτόκιο») που ανακοινώνει η 

∆ανείστρια διά του τύπου και το οποίο σήµερα ανέρχεται σε οκτώ εκατοστιαίες 

µονάδες και πενήντα πέντε εκατοστά της εκατοστιαίας µονάδας (8,55%) ετησίως, 

όπως το Βασικό Επιτόκιο θα έχει ανακοινωθεί από τη ∆ανείστρια κατά την τελευταία 

δηµοσίευση διά του τύπου που έγινε κατά ή πριν την Ηµέρα Καθορισµού Επιτοκίου 

αυτή. Η ∆ανείστρια µεταβάλλει το Βασικό Επιτόκιο, εν όψει και των συνθηκών της 

αγοράς, µε ανακοίνωσή της, η οποία δηµοσιεύεται διά του τύπου ή κατ’ άλλον, τυχόν 

επιβαλλόµενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τρόπο. Η εκάστοτε τελευταία 

µεταβολή του Βασικού Επιτοκίου ισχύει από την επόµενη Περίοδο Εκτοκισµού από 

αυτήν εντός της οποίας έγινε η σχετική δηµοσίευση διά του τύπου, υπό την 

προϋπόθεση ότι η δηµοσίευση αυτή θα έχει γίνει το αργότερο δύο (2) Εργάσιµες 

Ηµέρες πριν από την έναρξη της επόµενης Περιόδου Εκτοκισµού. Ο χρόνος της 

τυχόν ενηµερώσεως του Οφειλέτη από τη ∆ανείστρια για την µεταβολή του Βασικού 

Επιτοκίου δεν επηρεάζει τον ανωτέρω χρόνο ενάρξεως της ισχύος της µεταβολής.  

3.02.01.02. Η ισχύς του Βασικού Επιτοκίου θα λήγει στην λήξη της Περιόδου 

Εκτοκισµού, κατά την διάρκεια της οποίας, ανακοινώνεται εκ νέου EURIBOR ή 

ΕURIBOR για την Αµέσως Μεγαλύτερη Περίοδο µέσω του REUTERS ή µέσω άλλου 

προµηθευτή ηλεκτρονικής πληροφόρησης (electronic market information provider), 



υπό την προϋπόθεση ότι η εκ νέου ανακοίνωση αυτή θα έχει γίνει το αργότερο δύο 

(2) Εργάσιµες Ηµέρες πριν από την έναρξη της επόµενης Περιόδου Εκτοκισµού. Με 

τη λήξη ισχύος του Βασικού Επιτοκίου κατά τα αµέσως ανωτέρω οριζόµενα θα 

αρχίσει να ισχύει εκ νέου και το ανωτέρω υπό 3.02.01. οριζόµενο κυµαινόµενο τµήµα 

του επιτοκίου του ∆ανείου.  

3.02.01.03. Ο Οφειλέτης δικαιούται, µέχρι την λήξη της Περιόδου Εκτοκισµού κατά 

την οποία άρχισε η ισχύς του Βασικού Επιτοκίου σύµφωνα µε τον όρο 3.02.01.01., 

να µην αποδεχθεί την ισχύ του Βασικού Επιτοκίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις 

σωρευτικά, ότι: α) θα καταγγείλει εγγράφως το ∆άνειο στην λήξη της Περιόδου 

Εκτοκισµού αυτής και β) θα εξοφλήσει στην λήξη της Περιόδου Εκτοκισµού αυτής 

όλα τα ποσά που οφείλονται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση ∆ανείου ή εξ αφορµής ή 

ένεκα αυτής, από τον Οφειλέτη προς τη ∆ανείστρια. 

και 

3.02.02. ένα σταθερό τµήµα, το οποίο αποκαλείται «Περιθώριο» (Spread) και ισούται 

µε ογδόντα πέντε  εκατοστά της εκατοστιαίας µονάδας (0,85%) ετησίως». 

  

«Άρθρο 4. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΕΤΗΣ  ΧΡΕΩΛΥΣΙΑΣ    

«4.01. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4.03. και 4.04., ο Οφειλέτης έχει 

υποχρέωση να αποδώσει  στη ∆ανείστρια το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ∆ανείου  

ποσού ευρώ ενός εκατοµµυρίου τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο και 

είκοσι λεπτών (€ 1.035.822,20) µαζί µε τους τόκους του άρθρου 3.04 (β)  κατά το 

σύστηµα της σύνθετης χρεωλυσίας σε δέκα τέσσερις (14) εξαµηνιαίες δόσεις, 

καταβλητέες ανά µία  την τελευταία ηµέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισµού, µε πρώτη 

ηµεροµηνία καταβολής την 27.12.2016, δεύτερη ηµεροµηνία καταβολής την 

27.06.2017 και ούτω καθεξής». 

 

«ΑΡΘΡΟ 11  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ  

Όλες οι πληρωµές του Οφειλέτη προς τη ∆ανείστρια, µε βάση την Σύµβαση, θα 

γίνονται χωρίς δικαίωµα για έκπτωση λόγω συµψηφισµού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν 

ανταπαίτησης του Οφειλέτη απέναντι στη ∆ανείστρια, και ο Οφειλέτης παραιτείται 

ρητά από κάθε δικαίωµά του συµψηφισµού ή επίσχεσης απέναντι στη ∆ανείστρια. 

Η ∆ανείστρια έχει για κάθε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Οφειλέτη δικαίωµα τόσο 

επίσχεσης όσο και συµψηφισµού προς οποιαδήποτε ανταπαίτηση του Οφειλέτη, 

έστω και εάν η ανταπαίτηση αυτή προέρχεται από εµβάσµατα ή καταθέσεις ή δεν 

έχει λήξει ακόµα, δίχως να υποχρεούται η ∆ανείστρια σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 



ή δήλωση προς τον σκοπό τούτο. Εννοείται ότι η ∆ανείστρια δεν είναι υποχρεωµένη 

να ενασκήσει το ανωτέρω δικαίωµά της επίσχεσης ή/και συµψηφισµού». 

 

«Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ/ΟΙ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ  

12.01. Η Σύµβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της ∆ανείστριας, 

όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους ο Οφειλέτης έχει ήδη αποδεχθεί, σε 

κάθε όµως περίπτωση διαφορετικής ρυθµίσεως υπερισχύει αυτών. 

12.02 Για το ∆άνειο η ∆ανείστρια θα τηρεί λογαριασµό/ούς στα βιβλία της, 

στον/στους οποίο/οποίους θα καταχωρίζονται: στη στήλη χρέωσης οι εκταµιεύσεις 

του ∆ανείου, οι πάσης φύσεως τόκοι και οι φόροι και στη στήλη πίστωσης οι 

καταβολές του Οφειλέτη, οι οποίες καταλογίζονται κατά τη σειρά που προβλέπεται 

στο άρθρο 9 της Σύµβασης ∆ανείου. Απόσπασµα που εκδίδει η ∆ανείστρια από τα 

βιβλία της και στο οποίο εµφαίνεται η κίνηση του/των ανωτέρω λογιστικού/ών 

λογαριασµού/ών από το άνοιγµά του/τους έως την καταγγελία ή το ανεξόφλητο 

υπόλοιπο αυτού/αυτών συµφωνείται ότι αποτελεί υποστατό και νόµιµο αποδεικτικό 

µέσο που πληροί τους όρους του εγγράφου επέχον θέση πρωτοτύπου και παρέχει 

πλήρη απόδειξη για τις απαιτήσεις της ∆ανείστριας, κατά τον χρόνο της καταγγελίας, 

κατά του Οφειλέτη και των λοιπών ενεχοµένων για οποιαδήποτε αιτία. Ρητώς 

συµφωνείται ότι την αυτή ισχύ και αποδεικτική δύναµη έχουν, αφ’ενός µεν το 

απόσπασµα του/των αντίστοιχου/ων λογαριασµού/ών καθυστερήσεων από τα βιβλία 

της ∆ανείστριας, αφ’ετέρου δε οι καταστάσεις ή αντίστοιχη µηχανογραφική 

απεικόνιση της ∆ανείστριας στις/στην οποίες/οποία εµφαίνονται οι απαιτήσεις της 

∆ανείστριας από τον εξωλογιστικό προσδιορισµό των τόκων, σύµφωνα µε την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

Ο Οφειλέτης θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την ακρίβεια του/των λογαριασµού/ών 

του ∆ανείου, εάν δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις επ’αυτού/ών µε έγγραφό του προς 

την ∆ανείστρια µέσα σε έναν (1) µήνα από την εκάστοτε γνωστοποίηση της κίνησης 

του/των λογαριασµού/ών του ∆ανείου ή από την ηµεροµηνία καταγγελίας της 

Σύµβασης και του ∆ανείου». 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανέφερε επίσης ότι για την κατά τα ανωτέρω 

τροποποίηση των συµβάσεων δανείων εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή την 

παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής, µε την µε 

αριθµό  9 πράξη  αυτής. 

Μετά την παραπάνω εισήγηση και τη συζήτηση που ακολούθησε σχετικά ο 

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 



Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

ισχύουσες νοµικές διατάξεις και τα στοιχεία που του υποβλήθηκαν και µε 20 θετικές 

ως προς την αποδοχή της άνω εισήγησης ψήφους έναντι 2  αρνητικών ψήφων (και 

συγκεκριµένα του κύριου Ιωαννίδη Θεόδωρου και της κυρίας Μαζαράκη Έλλης οι 

οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ, 

                        

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την τροποποίηση των ανωτέρω υπ΄αριθµ. 5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007 

συµβάσεων δανείων µεταξύ του ∆ήµου και της Τράπεζα(ς) Eurobank Ergasias 

Aνώνυµη Εταιρεία» σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναλυτικά διαλαµβανόµενα, 

θεωρώντας την  ανωτέρω τροποποίηση αναγκαία και    συµφέρουσα  για το ∆ήµο.  

 

Εν συνεχεία εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κο Σταµέλο Ηλία του Χρήστου  και της 

Βασιλικής, µε ηµεροµηνία γέννησης 31/07/1957 ,αριθµό δελτίου ταυτότηας ΑΚ 

043447 και εκδοθείσα αρχή Τ.Α Συντάγµατος 28/07/2011 :  

 

α) να υπογράψει τις σχετικές πρόσθετες πράξεις τροποποίησης των ανωτέρω 

υπ΄αριθµ. 5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007 συµβάσεων δανείων µεταξύ του 

∆ήµου και της Τράπεζα(ς) Eurobank Ergasias Aνώνυµη Εταιρεία», υπό τους 

ανωτέρω όρους και τυχόν λοιπούς όρους που θα συνοµολογήσει κατά την ελεύθερη 

κρίση του  και   

 

β) να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 40 / 2016. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 

 

       Ακριβές απόσπασµα 

       2/2/2016 

       Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  

       Κατηµερτζής Γεώργιος 

 

 


