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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  21- 02 - 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :038/2018       
 
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηµατοδότησης των 
ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης Ν. Θεσσαλονίκης  µε το 
Τ.Π και ∆ανείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του 
Ν.4316/2014, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και 
ισχύει». 
 
Σχετ. Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 15201/20.2.2018 επιστολή του Τ.Π. και ∆ανείων. 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Φεβρουαρίου 

έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 3668/16-02-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

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

τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι έξι(26) και απόντες επτά (7) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Μαυρίδου Αναστασία 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Κεσόγλου Παύλος 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Αθανασιάδης Ιωάννης 
6 Κατζικάς Γεώργιος 6 Νοτάκης Ιωάννης 
7 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 7 Λαδάς Παράσχος 
8 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Εµεινίδης Αναστάσιος 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Καρράς Ευστράτιος 12  
13 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Αποστολίδου Μαρία 16  
17 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 17  
18 Μεζίκης Βασίλειος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Αβραµίδης Μωυσής 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
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25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο  έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε των µελών ότι: 

 
Σε συνέχεια της 317/6.11.2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους όρους αναχρηµατοδότησης 
των υφιστάµενων δανείων και του από 14.12.2107 αιτήµατος του ∆ηµάρχου για την 
αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων δανείων προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, καλείται το 
∆ηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου µας να αποφασίσει για την Αποδοχή όρων για τη λήψη 
τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηµατοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε το Τ.Π. και ∆ανείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του 
άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/216 
και ισχύει, ώστε στη συνέχεια να µας αποστείλουν σχέδιο του δανειστικού συµβολαίου για τον 
προληπτικό έλεγχο της σύµβασης από το ελεγκτικό Συνέδριο. Το αίτηµα του ∆ήµου µας για την 
αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων δανείων, εγκρίθηκε κατά  την 3636/30.1.2018 συνεδρίαση του 
∆.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και ήδη µε την 15201/20.2.2018 επιστολή του Τ.Π. & 
∆ανείων ζητείται από το ∆.Σ. του ∆ήµου µας,  η αποδοχή των παρακάτω όρων, ως το υπόδειγµα που 
ακολουθεί: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
<Αριθµός Απόφασης  ............ ................ 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηµατοδότησης των ήδη 
συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης Ν. Θεσσαλονίκης  µε το Τ.Π και 
∆ανείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει». 

 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, στην 3636/30-1-2018 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου για την 
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αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης Ν. 
Θεσσαλονίκης  µε το Τ.Π και ∆ανείων, αλήκτου κεφαλαίου 31-12-2017 ποσού € 1.083.348,28 για 
συναφθέντα δάνεια  για ληξιπρόθεσµες οφειλές, µε σκοπό την εξυγίανση του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν. 4445/2016. 
 
1.  Επιτόκιο χορήγησης:  
- Σταθερό επιτόκιο 5,10 %,   

 
Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση : 

• 187.903,13 €  
 
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται µε το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή των 
τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) πρώτους µήνες του χρόνου 
(αναπροσαρµογή κάθε 1/1 & 1/7 κάθε έτους). 
2. Επιτόκιο υπερηµερίας: µία (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα 
συµβατικά επιτόκια. 
 
3. Η διάρκεια της αναχρηµατοδότησης  ορίζεται : 

 Επτά   [7]   έτη για συναφθέντα δάνεια για ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
4. Η έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου της αναχρηµατοδότησης  ορίζεται : 

• η 1-1-2018 αν η σχετική διαδικασία συνοµολόγησης ολοκληρωθεί µέχρι 30-4-2018 
(σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 3365/11/18-1-2018 απόφαση του ∆.Σ.), µε ανάλογη αναπροσαρµογή της 
τοκοχρεολυτικής δόσης από τον επόµενο µήνα της συνοµολόγησης και συµψηφισµό της διαφοράς που 
θα προκύψει µεταξύ των δόσεων που τυχόν έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2018, ή 

• η 1-1- του επόµενου έτους συνοµολόγησης, εφόσον δεν συνοµολογηθεί έως 30-4-
2018, µε υπολογισµό ενδιάµεσων τόκων από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης µέχρι την ηµεροµηνία 
έναρξης εξυπηρέτησης. Το ποσό δε των ενδιάµεσων τόκων, θα καταβληθεί από τον ∆ήµο την ηµέρα 
της εκταµίευσης ή θα παρακρατηθεί από τα διερχόµενα έσοδα Κ.Α.Π. του ∆ήµου.  
5. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η 
καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του 
δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, µετά από 
αίτηση του ∆ήµου εντός έξι (6) µηνών  από την εποµένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω δόσης, 
δηλαδή: Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές 
δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους 
τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ηµεροµηνία 
που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερηµερίας  χωρίς καµιά διατύπωση,  όλο το δάνειο 
καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συµβόλαιο κηρύσσεται από 
τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισµένος, µε ειδική προς τούτο συµφωνία 
και αποτελεί νόµιµο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί 
των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98. 
6. α) Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα 
κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο 
δανειστής δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλοµένη δόση από όλα γενικά τα έσοδα του και 
κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από 
οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα µισθώµατα τις προς αυτόν 
χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, παρούσες και µελλοντικές 
εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύµφωνα µε τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και µε τη διάταξη 
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της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τη 
διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά 
προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση 
µετά των εν γένει τόκων, εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του 
οφειλέτη. 
β) Οι υφιστάµενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηµατοδοτούµενων δανειακών 
συµβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων συµβάσεων, βάσει της παρ. 2β του 
άρθρου 73 του Ν. 4445/2016. 
γ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου, το Τ.Π και ∆ανείων δύναται να προβαίνει σε :         
  1] 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.  
  2) 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. 
 3) 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. 
δ) 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, διαφορετικά το 
δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό {άρθρο 10 Π∆ 169/2013}. 
7. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
8.  Ο ∆ήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την απόσβεση του δανείου, 
το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 
9. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε µερικώς. 
10. Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων  για την αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων 
και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος 
δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ 
ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα 
οποία αναλύονται  ειδικότερα ως εξής:  α) αµοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και 
αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00, γ) 
δαπάνες για τον οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00 και θα 
καταβάλλονται από τον δανειζόµενο. 
Τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν στην συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση της 
ρύθµισης και γενικά τα κάθε είδους έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια της ρύθµισης 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη. 
11. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση  οποιασδήποτε από το δάνειο 
διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 
12. Ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του  (ονοµατεπώνυµο) για την υπογραφή του 
δανειστικού συµβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 
13. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου   Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
14. Ο ∆ήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το δάνειο αποκλειστικά  για την αναχρηµατοδότηση των 
ήδη συναφθέντων δανείων του µε το Τ.Π και ∆ανείων. 
15. Η από τον ∆ήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το δάνειο και πριν την 
λήξη του.  
16.  Ο ∆ήµος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου. 
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 Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό 
δανειστικό συµβόλαιο.> 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση σε σχέση µε τους όρους του 
δανείου, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 

 
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με επιφύλαξη ο κ. Γκαλέτσης Αθανάσιος 
 

Με ψήφους 24 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος ,Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς 
Ευστράτιος, Κατζικάς Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μεζίκης Βασίλης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νίκος, 
Αβραµίδης Μωυσής, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας)  2 αποχή 
(Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη Κυριακή ) 

 
Α) Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, στην 3636/30-1-2018 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου για την 
αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης Ν. 
Θεσσαλονίκης  µε το Τ.Π και ∆ανείων, αλήκτου κεφαλαίου 31-12-2017 ποσού € 1.083.348,28 για 
συναφθέντα δάνεια  για ληξιπρόθεσµες οφειλές, µε σκοπό την εξυγίανση του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν. 4445/2016. 

 
1.  Επιτόκιο χορήγησης:  
- Σταθερό επιτόκιο 5,10 %,   
 
Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση : 
• 187.903,13 €  
 
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται µε το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή των 

τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) πρώτους µήνες του χρόνου 
(αναπροσαρµογή κάθε 1/1 & 1/7 κάθε έτους). 

2. Επιτόκιο υπερηµερίας: µία (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συµβατικά 
επιτόκια. 

3. Η διάρκεια της αναχρηµατοδότησης  ορίζεται : 
•••• Επτά   [7]   έτη για συναφθέντα δάνεια για ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
4. Η έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου της αναχρηµατοδότησης  ορίζεται : 
• η 1-1-2018 αν η σχετική διαδικασία συνοµολόγησης ολοκληρωθεί µέχρι            30-4-

2018 (σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 3365/11/18-1-2018 απόφαση του ∆.Σ.), µε ανάλογη αναπροσαρµογή 
της τοκοχρεολυτικής δόσης από τον επόµενο µήνα της συνοµολόγησης και συµψηφισµό της διαφοράς 
που θα προκύψει µεταξύ των δόσεων που τυχόν έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2018, ή 

• η 1-1- του επόµενου έτους συνοµολόγησης, εφόσον δεν συνοµολογηθεί έως 30-4-
2018, µε υπολογισµό ενδιάµεσων τόκων από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης µέχρι την ηµεροµηνία 
έναρξης εξυπηρέτησης. Το ποσό δε των ενδιάµεσων τόκων, θα καταβληθεί από τον ∆ήµο την ηµέρα 
της εκταµίευσης ή θα παρακρατηθεί από τα διερχόµενα έσοδα Κ.Α.Π. του ∆ήµου.  

5. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η 
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καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του 
δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, µετά από 
αίτηση του ∆ήµου εντός έξι (6) µηνών  από την εποµένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω δόσης, 
δηλαδή: Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές 
δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους 
τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ηµεροµηνία 
που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερηµερίας  χωρίς καµιά διατύπωση,  όλο το δάνειο 
καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συµβόλαιο κηρύσσεται από 
τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισµένος, µε ειδική προς τούτο συµφωνία 
και αποτελεί νόµιµο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί 
των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98. 

6. α) Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο 
οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής 
δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλοµένη δόση από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά 
προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε 
πηγή και αιτία παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα µισθώµατα τις προς αυτόν χρηµατικές 
παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, παρούσες και µελλοντικές εκτός 
εκείνων που δεν εκχωρούνται σύµφωνα µε τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και µε τη διάταξη της 
παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τη 
διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά 
προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση 
µετά των εν γένει τόκων, εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του 
οφειλέτη. 

β) Οι υφιστάµενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηµατοδοτούµενων δανειακών 
συµβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων συµβάσεων, βάσει της παρ. 2β του 
άρθρου 73 του Ν. 4445/2016. 

γ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου, το Τ.Π και ∆ανείων δύναται να προβαίνει σε :         
  1] 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.  

  2) 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. 

 3) 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. 

δ) 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, διαφορετικά το 
δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό {άρθρο 10 Π∆ 169/2013}. 

7. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
8.  Ο ∆ήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την απόσβεση του δανείου, το 

σχετικό τοκοχρεολύσιο. 
9. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε µερικώς. 
10. Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων  για την αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων και 

οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου 
και γενικά όλα τα έξοδα που δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου 
και αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα οποία 
αναλύονται  ειδικότερα ως εξής:  α) αµοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση 
των οικονοµικών στοιχείων € 7.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00, γ) δαπάνες για 
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τον οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00 και θα καταβάλλονται 
από τον δανειζόµενο. 

Τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν στην συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση της ρύθµισης 
και γενικά τα κάθε είδους έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια της ρύθµισης βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη. 

11. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση  οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, 
αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

12. Ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του κ. Λάζαρο Κυρίζογλου ∆ήµαρχο, για την 
υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 

13. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου   Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
14. Ο ∆ήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το δάνειο αποκλειστικά  για την αναχρηµατοδότηση των ήδη 

συναφθέντων δανείων του µε το Τ.Π και ∆ανείων. 
15. Η από τον ∆ήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το δάνειο και πριν την 
λήξη του.  

16.  Ο ∆ήµος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου. 
 
 Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό 
δανειστικό συµβόλαιο. 

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 038/2018 

 
 
         Ο Πρόεδρος 

Τα Μέλη 
     Κουσενίδης Αλέξανδρος                                Αµπελόκηποι  22 - 02 - 2018 
 
 
     Ακριβές Απόσπασµα 
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    Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                   Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 
 
 
 
 
 


