
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13454/2-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε 

τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ.  Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα και Ξυριδάκης Παντελής.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. 

Πλατάκου Ελένη. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 242/6-9-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 13870/13-9-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης 

σχετικά με την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την συνομολόγηση επενδυτικού δανείου 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με το έργο:  

«Λειτουργική αναβάθμιση Παιδικής Χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση 

δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, με το οποίο 

αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, αρμοδιότητα της Οικονομικής  Επιτροπής μεταξύ άλλων είναι 

να : 

«ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με 

αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. » 

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού με την υπ΄αριθμ. 229/16.12.2020 (9ΩΡΤΩΗ8-ΘΒ9) απόφαση Δ.Σ 

υπέβαλε την  με αριθμ. πρωτ. 1324/25.01.2021 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργική 

Αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση 

προσβασιμότητας» στο πλαίσιο  της υπ’ αρ. 14576/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» 

του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 298.000,00€ ο οποίος 

περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα:  

 Το Υποέργο 1 με τίτλο «Λειτουργική Αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με 

αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας» προϋπολογισμού 297.600,00€ που αφορά 

σύμβαση προμήθειας  

 το Υποέργο 2 με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

«Λειτουργική Αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και 

βελτίωση προσβασιμότητας» και προϋπολογισμό 400,00€ που αφορά σύμβαση υπηρεσίας  

Με την υπ΄ αριθμ. 1340/09.07.2021 (9Π2046ΜΤΛ6-Ο56) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών (αρ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου: 11081/09.07.2021), εντάχθηκε η πράξη «Λειτουργική 

Αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση 

προσβασιμότητας», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με ποσό χρηματοδότησης 298.000,00€ και εν 

συνεχεία λήφθηκε η υπ΄ αριθμ. 203/19.07.2021 (ΨΝΔΩΩΗ8-Σ4Ε) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 

αποδοχής της χρηματοδότησης  του έργου. 

Η διαδικασία χρηματοδότησης προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 22766/9-4-2020 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων 

Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» , όπου αναφέρεται : 
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« 2. Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν. 

4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που 

χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «ΤΠΔ»), συνομολογούνται με δανειακές 

συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του ΤΠΔ και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό αυτό.» 

Mε το υπ’ αρ. 69294/09.08.2021 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 13093/24.08.2021) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, κατά την 

3745η/29.07.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκε η χορήγηση 

επενδυτικού δανείου στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, για την εκτέλεση της πράξης του τίτλου, συνολικού 

ποσού 298.000,00€ € με τους παρακάτω ειδικότερους όρους: 

1. Επιτόκιο  χορήγησης: 

  Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο 

από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ. 

 Σταθερό επιτόκιο 3,10%, για το 50% από το Τ.Π και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο 

συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που 

αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε. 

 

2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της 

ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την  σύμβαση ανάθεσης του έργου ή 

της προμήθειας. 

 

3. Τρόπος χρηματοδότησης:  

 

  Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό      € 149.000,00 

  Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό                                  € 149.000,00 

 

4. Τοκοχρεολυτική δόση:  

Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση:  € 11.983,89 

α)  € 5.735,59 

 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του 

δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) 

β)  € 6.248,30 
 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του 

δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων   

 

5. Ενδιάμεσοι τόκοι: Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – 

προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί 

στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του 

έργου – προμήθειας – μελέτης. 
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6. Ασφάλεια δανείου: Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του 

δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των 

πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2  του άρθρου 11 της υπ’ αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). 

Ειδικότερα:  

«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων» από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα 

έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν 

ληφθεί υπόψη και οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ. 6 περ. β’ του ν.1892/1990 και 34 

του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων 

δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, 

τα μισθώματα τις προς αυτός χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, 

παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 176 του 

ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα 

άρθρα 36 παρ. 3 του ν.3801/2009 και 45 παρ. 3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π. & Δανείων» 

δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολγηθέν δάνειο, 

ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών 

του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και 

εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 

22766/2020 Κ.Υ.Α. γαι την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του «Τ.Π. & Δανείων» 

7. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου: Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, 

έξοδα κλπ, ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο  «Τ. Π. 

& Δανείων»  έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα 

απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτελέσεως. 

8.  Δικαιώματα: € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, 

επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 

1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00.  Η 

κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).  

 

Για την αποστολή σχεδίου δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Τ. Π. και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο,  

σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, πρέπει να αποσταλεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Δήμου Φιλοθέης περί αποδοχής των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, καθώς και το 

έγγραφο με το οποίο η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη 

λήψη απόφασης για την: 

Αποδοχή των ως άνω όρων και προϋποθέσεων για τη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με την πράξη  «Λειτουργική Αναβάθμιση παιδικής χαράς 

πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας», στα πλαίσια 

του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 περ. ιβ’ του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2α του Ν. 4509/2017, 

5. Την υπ΄ αριθμ. 1340/09.07.2021 (9Π2046ΜΤΛ6-Ο56)  

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 

6. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 2  της υπ΄ αριθμ. 22766/9-4-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020), 

7. Την  υπ’ αριθμ. 203/19.07.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

8. Την υπ’ αριθμ. 229/16.12.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 1324/25.01.2021 αίτηση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 

14576/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), 

10. Το υπ’ αριθμ. 69294/09.08.2021 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 13093/24.08.2021) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αποδοχή των ως άνω ορών και προϋποθέσεων για τη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου 

με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με την πράξη  «Λειτουργική Αναβάθμιση παιδικής χαράς 

πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας», στα πλαίσια 

του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ως αναφέρονται στην εισήγηση και οι οποίοι 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 242/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Σεπτεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 13-9-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Ξυριδάκης Παντελής  

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    Χανακούλας Αθανάσιος 

    

ΑΔΑ: 6ΠΒ3ΩΗ8-ΕΡΕ
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