
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50 

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 19/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή (20η

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

11-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο

ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σα

τακτικά µέλη Ο.Ε.,   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Πολύγυρος    21/11/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 24648

 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

η) Νοεµβρίου 2012 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

υ σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος

Μαρία Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Πλιάκος Αστέριος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

24648 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 24349/15-

τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

Πλιάκος Αστέριος, 7.Θωµάς Καπλάνης, 
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Αριθµός θέµατος: 5ο  

 

 

 

 Αίτηµα του ∆ήµου µε εφαρµογή διατάξεων του Ν. 4093/2012 προς το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την επιµήκυνση του χρόνου 

αποπληρωµής των δανείων του (8 χρόνια µε τρία χρόνια περίοδο 

χάριτος µόνο µε καταβολή τόκων και µείωση επιτοκίου κατά 0,5 για 

την περίοδο χάριτος) 

 

Αριθµός Απόφασης: 282 

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

πρακτικών. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι µε το υπ’ αριθ. 2937/15-11-2012 έγγραφο της 

Κ.Ε.∆.Ε., στο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» στην παράγραφο Γ’ υποπαράγραφος Γ5, περιπτώσεις 1, 2, 3: 

α) Ρυθµίζεται, µεταξύ άλλων, η διάρκεια αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων προς τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, τα Ν.Π.∆.∆. αυτών, τους συνδέσµους και τις 

Επιχειρήσεις τους µε επιµήκυνση έως οκτώ (8) έτη. 

β) Χορηγείται για τα δάνεια αυτά περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, από 1-1-2013. 

γ) Το επιτόκιο των δανείων αυτών µειώνεται κατά µισή (0,5) ποσοστιαία µονάδα. 

Επίσης, η διάρκεια παράτασης αποπληρωµής οφειλών του ∆ήµου από δάνεια προς το Ταµείο Παρακαταθηκών 

& ∆ανείων, επιµηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη. 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική 

συζήτηση που αναπτύχθηκε µεταξύ τους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει να υποβληθεί το αίτηµα του ∆ήµου Πολυγύρου µε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012 

προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής όλων των 

δανείων του, κατά 8 χρόνια µε τρία χρόνια περίοδο χάριτος µόνο µε καταβολή τόκων και µείωση 

επιτοκίου κατά 0,5 για την περίοδο χάριτος. 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή κάθε απαιτούµενου για τον σκοπό αυτό έγγραφο. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     282/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  20η Νοεµβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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