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Νέα Φιλαδέλφεια     11/12/2012  
  
Αριθ. Πρωτ. : 14293/12-12-2012 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 117/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆.Σ. για την 
επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής των 
χορηγηθέντων από το Τ.Π.&∆. δανείων, µε 
περίοδο χάριτος και µείωση επιτοκίου κατά τη 
διάρκεια αυτής». 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13971/5-12-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ: Επιµήκυνση διάρκειας αποπληρωµής χορηγηθέντων δανείων από το 
Τ. Π. & ∆ανείων, µε περίοδο χάριτος και µείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια 
αυτής. 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
   Σύµφωνα µε το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012) υποπαράγραφος 
Γ.5 «Ρύθµιση θεµάτων αποπληρωµής δανείων Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθµού και 
Λοιπών φορέων τους στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων», παρέχονται 
στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, στα Νοµικά Πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου αυτών, στους Συνδέσµους αυτών και στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
αυτών, η δυνατότητα επιµήκυνσης της αποπληρωµής των χορηγηθέντων 
δανείων από το Τ. Π. & ∆ανείων για οκτώ έτη από τη λήξη της δανειακής 
σύµβασης. Πιο αναλυτικά προβλέπονται τα εξής: 
1. Η διάρκεια αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π. & 
∆ανείων 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. 
2. Παραλλήλως, µετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, 
για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής 
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γενοµένης από 1.1.2013, εντός της οποίας καταβάλλονται µόνο τόκοι, κατά 
τον τρόπο και στο 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 
στο χρόνο επιµήκυνσης, που παρέχεται δυνάµει του παρόντος. 
Η παρούσα ρύθµιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. 
Από την ανωτέρω ρύθµιση εξαιρούνται τα δάνεια, 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. 
 
   Κατόπιν όλων των ανωτέρω και προκειµένου ο δήµος µας να υποβάλλει 
σχετική αίτηση προς το Τ. Π. & ∆ανείων, προτείνουµε προς το ∆ηµοτικό µας 
Συµβούλιο την λήψη απόφασης για την επιµήκυνση της διάρκειας 
αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων, ως αυτά εµφανίζονται στην 
συνηµµένη στην παρούσα κατάσταση, κατά το µέγιστο προβλεπόµενο 
χρονικό διάστηµα, ήτοι οκτώ (8) έτη, καθώς την χορήγηση περιόδου χάριτος 
από 1-1-2013 διάρκειας τριών (3) ετών. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές της υποπαραγράφου Γ.5 του Ν. 
4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012)  και µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης υποβολής αίτησης 
έως τις 31.12.2012 εκ µέρους του ∆ήµου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων για την επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής των χορηγηθέντων 
από το Ταµείο δανείων, όπως αυτά εµφανίζονται στην συνηµµένη στην 
παρούσα κατάσταση, κατά το µέγιστο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα, ήτοι 
οκτώ (8) έτη, καθώς την χορήγηση περιόδου χάριτος από 1-1-2013 διάρκειας 
τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από της ανωτέρω ηµεροµηνίας, εντός της 
οποίας περιόδου καταβάλλονται µόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στο 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 στο χρόνο επιµήκυνσης, 
που παρέχεται δυνάµει των κειµένων διατάξεων. 

 
 
Από την ανωτέρω ρύθµιση εξαιρούνται τα δάνεια, 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. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  117/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Τµήµα Λογιστηρίου 
5. Ταµειακή Υπηρεσία 
6. Νοµική Υπηρεσία 
7. Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων 
8. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
 

Συν.: - Κατάσταση εξυπηρετούµενων από το Τ.Π.& ∆. δανείων την 1/1/2013. 
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