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                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Λαύριο 09/07/2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθ. Πρωτ.:11189 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο            ΠΡΟΣ: 

Πληρ.: Κ. Ξέστερνου         - Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Τηλέφωνο: 22923/ 20165           Αττικής 

Fax: 22920/22413                                              Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr                       -  Ταμείο Παρ/κων & Δανείων       

                                                                                     Δ/νση Χορήγησης Δανείων 
                                                                                     Ακαδημίας 40, 10174  
                                                                                     Αθήνα 
                                

 Θέμα: Αποστολή της υπ. αριθ. 56/2020 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από 

πόρους του Τ.Π. & Δ. για την εκτέλεση του έργου ‘’προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό». 

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 56/2020 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το 

αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας. 

 
Συνημμένα:  

1. Απόφαση υπ. αριθ. 56/2020 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

3. Την  υπ’.αριθ. 128/2020 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής  

4. Το αριθ. πρωτ: 49172/26.06.2020 έγγραφο του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

 

              

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

 

 

Εσωτ. διανομή: 1. Γρ. Πρωτοκόλλου,  2.Οικονομική Επιτροπή  

mailto:ds@lavrio.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασμα Πρακτικού  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

15η  Συνεδρίαση (Τηλεδιάσκεψη) 

 
Ημερομηνία Συνεδρίασης  8.07.2020 

Ημέρα & Ώρα Τετάρτη, 19:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 10848/03.07.2020 

Ημερομηνία Επίδοσης 03.07.2020 

Αριθμός Μελών 27 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  

1. Αδάμης Ιωάννης, Πρόεδρος 
2. Περράκης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 
3. Ιατρού Σωτήριος, Γραμματέας 
4. Ζαγουρής Χαράλαμπος 
5. Αργεντίνη Ασπασία 
6. Κωστάλας Αντώνης  
7. Τσίκλος Παναγιώτης 
8. Κανελλοπούλου Ελένη 
9. Βελετάκου Ευαγγελία 
10. Στουραϊτης Ηλίας 
11. Πάλλη Δήμητρα 
12. Λουκάς Δημήτριος 
13. Λεβαντής Κωνσταντίνος 
14. Μακροδημήτρης Αθανάσιος 
15. Αθανασίου Κωνσταντίνος 
16. Αδάμης Γεώργιος 
17. Αντωνίου Αναστάσιος 
18. Μακρή Αρετούσα 
19. Ρόζης Σταύρος 
20. Κρητικός Σταύρος 
21. Άμαντος Κωνσταντίνος 
22. Μάσκουλη Ιωάννα 
23. Ιατρού Σταύρος 
24. Αθανασίου Παναγιώτης 
25. Παμφίλης Απόστολος 
26. Μπαμπλιάς Στέφανος 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Παρασκευής Ιωάννης 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 15ης  

Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, 

έχοντας νόμιμα κληθεί, ενώ παρόντες  ήταν  ο Πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου της 

Κοινότητας Κερατέας, κ. Ζορμπάς Απόστολος   ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου της 

Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας και ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 

της Κοινότητας Λαυρεωτικής, κ. Πρεβενάς Αλέξιος, έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 74 παρ. 8 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τον Αρ. Εγκυκλίου 40 

(αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την συνεδρίαση δια 

τηλεδιάσκεψης. Παρούσα ήταν και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των 

πρακτικών.  
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ΘΕΜΑ:  «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από 

πόρους του Τ.Π. & Δ. για την εκτέλεση του έργου ‘’προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό». 

 

Αριθμός Απόφασης: 56/2020 

        Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης  ανέφερε ότι με 

την υπ’ αριθμ.253/2019 απόφασή της η  Οικονομική  Επιτροπή εισηγήθηκε   προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο, της σύναψη δανείου ποσού 4.233.512,53 ευρώ, με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων, με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια και 

εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό 

φωτισμό». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθ. 208/2019 

απόφασή του  αποφάσισε: 

(α) η έγκριση επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων για τη λήψη του δανείου 4.233.512,52 ευρώ για την χρηματοδότηση της 

προμήθειας του Δήμου Λαυρεωτικής «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» για την αντικατάσταση 

συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες 

πράσινης τεχνολογίας τύπου LED. 

(β) η λήψη δανείου με μεσοσταθμικό (ενδεικτικό) σταθερό επιτόκιο 3,78%, 

επιτόκιο χορηγήσεων 75% από πόρους της ΕΤΕΠ με ετήσια δόση 379.668,73 ευρώ και 

σταθερό επιτόκιο 3,39% διάρκεια 10 χρόνια και επιτόκιο χορηγήσεων 25% από πόρους 

του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων με ετήσια δόση 136.732,20 ευρώ και σταθερό 

επιτόκιο 4,95% για 10 χρόνια. Συνολική ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 516.400,93 ευρώ 

με διάρκεια δανείου 10 χρόνια. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι  το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με 

το αριθ. πρωτ: 49172/26.06.2020 έγγραφό του, ανακοίνωσε την έγκριση χορήγησης 

προς το Δήμο Λαυρεωτικής τοκοχρεολυτικού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΠΔ163/2013 (ΦΕΚ 272/τ.Α’/13.12.2013) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

συνομολόγησή του. 
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Η οικονομική επιτροπή με το υπ’αριθ.10780/02-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφό της 

διαβίβασε προς το δημοτικό συμβούλιο την υπ’αριθ.128/2020 απόφασή της όπου 

αναφέρονται τα εξής:  

«Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε 

της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «αποδοχής των όρων για τη λήψη 

τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δ. για την 

εκτέλεση του έργου ‘’προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης 

ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό – εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Την υπ’ αριθμ.253/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εισήγησης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο της σύναψη δανείου ποσού 4.233.512,53 ευρώ, με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με 

σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED 

εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό». 

Την υπ’ αριθμ. 208/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία 

αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 

τη λήψη του δανείου 4.233.512,52 ευρώ για την χρηματοδότηση της προμήθειας του Δήμου 

Λαυρεωτικής «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» για την 

αντικατάσταση συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες 

πράσινης τεχνολογίας τύπου LED. 

(β) η λήψη δανείου με μεσοσταθμικό (ενδεικτικό) σταθερό επιτόκιο 3,78%, επιτόκιο χορηγήσεων 

75% από πόρους της ΕΤΕΠ με ετήσια δόση 379.668,73 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 3,39% διάρκεια 10 

χρόνια και επιτόκιο χορηγήσεων 25% από πόρους του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων με ετήσια 

δόση 136.732,20 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 4,95% για 10 χρόνια. Συνολική ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 

516.400,93 ευρώ με διάρκεια δανείου 10 χρόνια. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων με το αριθμ. πρωτ: 49172/26.06.2020 έγγραφό του, ανακοίνωσε την έγκριση 

χορήγησης προς το Δήμο Λαυρεωτικής τοκοχρεολυτικού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΠΔ163/2013 (ΦΕΚ 272/τ.Α’/13.12.2013) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγησή 

του. 

Με βάση το ανωτέρω έγγραφο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την 

αποδοχή των όρων του δανείου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.2 του 

άρθρου 176 του Ν.3463/2006 θα πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (με την 

επιφύλαξη της παρ.4 του ιδίου άρθρου) και το άρθρο 42 του Ν.3731/2008. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «…ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο..» 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 49172/26.06.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3712/7/25-6-2020 συνεδρίασή 

του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο Λαυρεωτικής συνολικού 

ποσού € 4.233.512,53, για την εκτέλεση του  έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό   φωτισμό», εφόσον κατά τη συνομολόγηση του 

δανείου: 

α) έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και του 

Κ.Α.Π.Ε  

β) έχει υποβληθεί οριστικά η  γνωμοδότηση του ΚΑΠΕ επί της τεχνοοικονομικής μελέτης του έργου και  

γ) εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια δανειοδότησης του άρθρου 264 του Ν.3852/2010. 

 

Οι όροι δανειοδότησης είναι ανάλογοι των όρων χρηματοδότησης που αφορούσαν στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ σε περιπτώσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που δανειοδοτούντο από το Τ.Π. και 

Δανείων για τον ίδιο σκοπό (από πόρους αυτού και της ΕΤΕπ), όπως αυτοί  έχουν εγκριθεί στις υπ’ αριθμ. 

3505/7/12-12-2013 και 3617/12-6-7-2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων 

και έχουν ως εξής: 

1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 10 χρόνια 

2. Επιτόκιο χορήγησης  ενδεικτικό σταθερό : 3,78%    

3. Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση : € 516.253,09  

4. 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.   

5. 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:  

α) 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 Δημόσιο ή 
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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) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π και Δανείων 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. 

γ) 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 Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το 

δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό [άρθρο 10 ΠΔ 169/2013]. 

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

επιτόκια. 

7. 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 Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, μετά από 

αίτηση του Δήμου 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.Δ.Ε. 

Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του 

Ν.2601/98. 
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8.  Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, το 

σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

9. Απόδοση - Εκταμίευση 

   (1) Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται μετά τη συνομολόγησή του, κατόπιν εγγράφου του Δήμου  μας 

με την προσκόμιση των τιμολογίων και τα πρακτικά παράδοσης παραλαβής. 

   (2) Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό διάστημα από κάθε 

ανάληψη και μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα υπολογίζεται  από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ο απλός καθαρός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε αναλαμβανόμενο 

ποσό και θα καταβάλλεται στο Τ.Π και Δανείων για κάθε εκταμίευση ή  θα παρακρατείται από το Τ.Π 

και Δανείων  από τους ΚΑΠ του επομένου μήνα. 

10. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε μερικώς. 

11. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή καθολικοί 

διάδοχοι του. 

12. Όλα τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων  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 κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου, ή θα παρακρατούνται 

από τους ΚΑΠ του επομένου μηνός της εκταμίευσης. 

13. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, 

αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

14. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου για την 

υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, την  ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 

15. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

16. Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για την εκτέλεση των προμηθειών για τα 

οποία και χορηγήθηκε. 

Απαγορεύεται η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δανείου για άλλο σκοπό. Σε περίπτωση που το σύνολο 

ή μέρος του δανείου δεν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που χορηγήθηκε, επιστρέφεται στο Τ.Π. & 

Δανείων σε ισόποση απόσβεση του αρχικού δανείου. 

17. Η από τον Δήμο μας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν την 

λήξη του.  
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18. Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 

 

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό 

δανειστικό συμβόλαιο». 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου οι επικεφαλής των παρατάξεων κ. Λεβαντής 

Κωνσταντίνος, Ιατρού Σταύρος, Κρητικός Σταύρος και Παμφίλης Απόστολος καθώς  και 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αυτών εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους επί του θέματος. 

Επίσης, ο  επικεφαλής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παμφίλης Απόστολος, 

έκανε την επισήμανση να μην υπάρξει στο μέλλον ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας του 

ηλεκτροφωτισμού και την ενίσχυση αυτής με μόνιμες  προσλήψεις.    

Οι πρόεδροι των κοινοτικών Συμβουλίων υπερψήφισαν του θέματος. 

Η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μακρή Αρετούσα καθώς και οι Δημοτικοί 

σύμβουλοι της παράταξης αυτής, κ.κ Ρόζης Σταύρος και Ιατρού Σωτήρης, εξέφρασαν τη 

διαφωνία τους ως προς συγκεκριμένους όρους του τοκοχρεολυτικού δανείου. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

 Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

   Την παρ.2 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 (με την επιφύλαξη της παρ.4 του 

ιδίου άρθρου) και το άρθρο 42 του Ν.3731/2008. 

 Την υπ’ αριθ.253/2019 απόφαση  της   Οικονομικής  Επιτροπής 

 Την υπ’ αριθ. 208/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Το αριθ. πρωτ: 49172/26.06.2020 έγγραφο του Ταμείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων 

 Την  υπ’ αριθ. 128/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,  

 

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Αποδέχεται  όλους  τους  όρους  που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3712/7/25-6-2020 συνεδρίασή του, στην οποία 

εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο Λαυρεωτικής 

συνολικού ποσού € 4.233.512,53, για την εκτέλεση του  έργου «Προμήθεια και 
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εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο 

Δημοτικό   φωτισμό», εφόσον κατά τη συνομολόγηση του δανείου: 

α) έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Τ.Π. 

και Δανείων και του Κ.Α.Π.Ε  

β) έχει υποβληθεί οριστικά η  γνωμοδότηση του ΚΑΠΕ επί της τεχνοοικονομικής 

μελέτης του έργου και  

γ) εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια δανειοδότησης του άρθρου 264 του 

Ν.3852/2010. 

 

Οι όροι δανειοδότησης είναι ανάλογοι των όρων χρηματοδότησης που 

αφορούσαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ σε περιπτώσεις ΟΤΑ Α’ 

και Β’ βαθμού που δανειοδοτούντο από το Τ.Π. και Δανείων για τον ίδιο σκοπό 

(από πόρους αυτού και της ΕΤΕπ), όπως αυτοί  έχουν εγκριθεί στις υπ’ αριθ. 

3505/7/12-12-2013 και 3617/12-6-7-2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Τ.Π. και Δανείων και έχουν ως εξής: 

1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 10 χρόνια 

2. Επιτόκιο χορήγησης  ενδεικτικό σταθερό : 3,78%    

3. Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση : € 516.253,09  

4. 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.   

5. 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 

οφειλόμενη δόση:  

α) από όλα γενικά τα έσοδά 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 Δημόσιο 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. 
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β) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π και Δανείων 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. 

γ) 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 Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και 

απαιτητό [άρθρο 10 ΠΔ 169/2013]. 

6. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε 

ισχύοντα συμβατικά επιτόκια. 

7. 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 Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, 

μετά από αίτηση του Δήμου 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.Δ.Ε. 

ΑΔΑ: 9ΙΑΤΩΛ1-Τ4Λ



 11 

Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 

12 παρ.1 του Ν.2601/98. 

8.  Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την 

απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

9. Απόδοση - Εκταμίευση 

   (1) Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται μετά τη συνομολόγησή του, κατόπιν 

εγγράφου του Δήμου  μας με την προσκόμιση των τιμολογίων και τα πρακτικά 

παράδοσης παραλαβής. 

   (2) Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό 

διάστημα από κάθε ανάληψη και μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του 

δανείου, θα υπολογίζεται  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο απλός 

καθαρός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε αναλαμβανόμενο ποσό και θα 

καταβάλλεται στο Τ.Π και Δανείων για κάθε εκταμίευση ή  θα παρακρατείται 

από το Τ.Π και Δανείων  από τους ΚΑΠ του επομένου μήνα. 

10. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε 

μερικώς. 

11. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί 

ή καθολικοί διάδοχοι του. 

12. Όλα τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων  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 κατά την πρώτη εκταμίευση 

του δανείου, ή θα παρακρατούνται από τους ΚΑΠ του επομένου μηνός της 

εκταμίευσης. 

13. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε 

από το δάνειο διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

14. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του, Δημήτριο Λουκά του 

Ευαγγέλου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, την  ανάληψη του 

προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 
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15. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

16. Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για την εκτέλεση των 

προμηθειών για τα οποία και χορηγήθηκε. 

Απαγορεύεται η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δανείου για άλλο σκοπό. Σε 

περίπτωση που το σύνολο ή μέρος του δανείου δεν χρησιμοποιηθεί για τον 

σκοπό που χορηγήθηκε, επιστρέφεται στο Τ.Π. & Δανείων σε ισόποση απόσβεση 

του αρχικού δανείου. 

17. Η από τον Δήμο μας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   

παρέχει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει 

ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.  

18. Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 

 

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα 

στο σχετικό δανειστικό συμβόλαιο. 

Υπερψήφισαν του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αδάμης Ιωάννης, Ζαγουρής 

Χαράλαμπος, Αργεντίνη Ασπασία, Κωστάλας Αντώνης, Τσίκλος Παναγιώτης, 

Κανελλοπούλου Ελένη, Βελετάκου Ευαγγελία,  Στουραΐτης Ηλίας, Πάλλη Δήμητρα, 

Λουκάς Δημήτριος,  Λεβαντής Κωνσταντίνος, Μακροδημήτρης Αθανάσιος, Αθανασίου 

Κωνσταντίνος, Περράκης Κωνσταντίνος, Αδάμης Γεώργιος, Αντωνίου Αναστάσιος, 

Κρητικός Σταύρος, Άμαντος Κωνσταντίνος, Μάσκουλη Ιωάννα, Ιατρού Σταύρος, 

Αθανασίου Παναγιώτης, Παμφίλης Απόστολος, Μπαμπλιάς Στέφανος ήτοι στο σύνολο 

είκοσι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είναι πλέον  της απόλυτης πλειοψηφίας των 

μελών του, σύμφωνα   με την παρ.2 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006  (με την επιφύλαξη 

της παρ.4 του ιδίου άρθρου) και το άρθρο 42 του Ν.3731/2008. 

Επίσης, υπερψήφισαν ο Πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου της Κοινότητας 

Κερατέας, κ. Ζορμπάς Απόστολος,   ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου της 

Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Λαυρεωτικής, κ. Πρεβενάς Αλέξιος. 

Μειοψήφησαν του θέματος, η επικεφαλής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας κ. 

Μακρή Αρετούσα και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης αυτής κ.κ Ρόζης Σταύρος 

και  Ιατρού Σωτήρης. 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λουκά Δημήτριο. 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό απόφασης 

56/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως: 
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ 
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