
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την έκτη (6η) Μαΐου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 

6363/29-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Αναχρηµατοδότηση δανείων µέσω του Τ.Π.&∆. 

Αριθµός Απόφασης:72 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός και τόνισε ότι ο ∆ήµος Πολυγύρου 

προκειµένου να κάνει αναχρηµατοδότηση του υπολοίπου του στο Τ.Π.&∆., το οποίο ανέρχεται σε 

4.243.480,25 € πρέπει να µπει άµεσα στη διαδικασία διότι από 01.01.2016 η δόση προς το Τ.Π.&∆. 

θα διαµορφωθεί σε 473.924,29 € από 238.897,55 € που είναι έως 31.12.2015.  

Τα δάνεια που έχουν ληφθεί, ο κύριος όγκος τους αποπληρώνεται τα έτη 2028 & 2029. 

Με την αναχρηµατοδότηση 25ετους διάρκειας η δόση περιορίζεται σε 282.359,40€ δηλ. όφελος 

περίπου 200.000,00 € ετησίως. Προβλέποντας από τώρα την υλοποίηση των επόµενων 

προϋπολογισµών και διαπιστώνοντας τη στενότητά τους, απόρροια της µείωσης των κρατικών 

πόρων προς την Αυτ/ση κατά 70%, καθιστούν αναγκαία την αναχρηµατοδότηση των υποχρεώσεων 

του ∆ήµου προς το Τ.Π.&∆. 

Να σηµειωθεί δε ότι τα επιτόκια δανεισµού µας µέχρι 5,90% για 9 χρηµατοδοτήσεις, 6,2% για µία 

χρηµατοδότηση και 7,02% για 6 χρηµατοδοτήσεις (Συν. Κεφαλαίου 4.243.480,25 €) έναντι του 

προτεινόµενου επιτoκίου το οποίο ανέρχεται σε 4,39% δηλ. µειωµένο κατά 1,53% στη πρώτη 
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περίπτωση, 1,65% στη δεύτερη περίπτωση και 2,65% στη τρίτη, προφανώς κατ’ ωφέλεια του 

∆ήµου. 

Για τους λόγους αυτούς, εισηγούµαι την ένταξή µας στη διαδικασία αναχρηµατοδότησης των 

δανείων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ένταξη του ∆ήµου Πολυγύρου στη διαδικασία αναχρηµατοδότησης των δανείων του Τ.Π.&∆. 

προς όφελος του ∆ήµου. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  72 / 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  6η  Μαΐου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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