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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  2ης/202 1  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Αρ. αποφάσεως : 16 
 

 ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά: α) με την απροθυμία της αγοράς για την αναχρηματοδότηση των δανείων 
του Δήμου Χαϊδαρίου. β) με την υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, το οποίο υπέβαλε εμπρόθεσμα σχετικά με το θέμα προσφορά (σχετ: 30/2021 Ο.Ε). 
 
Σήμερα την  26η  του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  19:00,  
συνήλθε σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 3295/22-02-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-02-2021, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα δύο (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη   22. Ε. Θερμού 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς  (Απών) 18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  
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Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1) Έκδοση 

ψηφίσματος κατόπιν  αιτήματος  των δημοτικών παρατάξεων (Πολίτες σε Δράση) και (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή του στο τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 

άρθρο 74 παρ.7 ). 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Μ. Χουδελούδης και Α. Γκανά-Ρηγάκη, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  

μετά τη ψήφιση του  1
ου

  θέματος της Η.Δ. 

Η δημοτική σύμβουλος  κα Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη μετά τη ψήφιση του  5
ου

  θέματος. 

 

 Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  1
ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος, την αριθμ. 30/2021  (ΑΔΑ: ΨΔΘΛΩΗ3-ΕΕΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 4
ης

/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  30 

Θέμα:  Λήψη απόφασης σχετικά: α) με την απροθυμία της αγοράς για την αναχρηματοδότηση των δανείων του 

Δήμου Χαϊδαρίου. β) με την υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το 
οποίο υπέβαλε εμπρόθεσμα σχετικά με το θέμα προσφορά. 

Σήμερα την 16
η
  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης στις 09:30 και  

ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 

πρωτ.: 2780/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την 

ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 

μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 

της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των 

υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του 

άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για 

την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών 

και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά   (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Άλκηστη Βίτσα- (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος και  Απόστολος Θεοφίλης - τακτικά μέλη 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) μελών 

συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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Μεταβολές:  

-Πριν την συζήτηση  των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1.  Έγκριση 

των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών 

Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022.  

Η  Οικονομική  Επιτροπή – ομόφωνα  – εγκρίνει   την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  ως 1
ο
  θέμα Η.Δ 

και το 1
ο
, 2

ο
,  3

ο 
 , 4

o
 και 5

ο
 θέμα της Η.Δ  σε 2

ο
 ,3

ο
,  4

ο
 , 5

ο
 & 6

ο
 αντίστοιχα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).  
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη  - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- για το 4
ο
 (πλέον) θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της  υπ΄αριθμ.. πρωτ:  2831/12-2-2021  εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

& Ανάπτυξης, προτείνοντας την έγκρισή της, ως ακολούθως: 

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 157/30.11.2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου (10
η
 Τακτική Συνεδρίαση 

2020) με τίτλο «Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας αναχρηματοδότησης των συναφθέντων δανειακών υποχρεώσεων 

του Δήμου Χαϊδαρίου», με σκοπό την αναχρηματοδότηση των συναφθέντων δανείων του Δήμου, ποσού 6.005.940,96 € 

και με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο, απεστάλη ηλεκτρονικά, η υπ’ αριθμ. 23051/11.12.2020 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την 17/12/2020, προς πέντε (5) 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, 

EUROBANK, ALPHA BANK, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την αναχρηματοδότηση των δανείων 

του Δήμου. 

Από τα ανωτέρω ιδρύματα εκδήλωσε ενδιαφέρον με την αποστολή της υπ’ αριθμ. 23392/17-12-2020 (άρα εμπρόθεσμα) 

προσφοράς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.).  

 

Καμία άλλη τράπεζα δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον ει μη μόνον μία θετική πρώτη απάντηση απέστειλε η Τράπεζα Eurobank με 

το από 17/12/2020 έγγραφο της με το οποίο ζητούσε επιπλέον οικονομικά στοιχεία του Φορέα για την αξιολόγηση του 

αιτήματος, χωρίς όμως αποστολή συγκεκριμένης προσφοράς. 

Με το υπ’ αριθμ. 516/12-1-2021 η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης του Δήμου ζήτησε διευκρινήσεις επί των 

οικονομικών στοιχείων, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση από την ανωτέρω τράπεζα. 

Επομένως, το μόνο πιστωτικό ίδρυμα που δέχεται να δανειοδοτήσει τον Δήμο, για το ποσό των 4.743.682,96€ των ήδη 

συναφθέντων με αυτό δανείων, είναι το Τ.Π.Δ με το υπ’ αριθμ. 23392/17-12-2020 έγγραφο του προτείνει δύο επιλογές: 

α) κυμαινόμενο επιτόκιο, 4.30% + Euribor και διάρκεια 25 χρόνια  

β) μικτό επιτόκιο (Σταθερό επιτόκιο 5.10% με διάρκεια 10 χρόνια και κυμαινόμενο 4.30% + Euribor με διάρκεια 15 

χρόνια) 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ο.Ε, θα πρέπει να λάβει  απόφαση: 

 

Περί διαπίστωσης απροθυμίας της αγοράς των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK 

και  Τράπεζα  EUROBANK  να δανειοδοτήσουν το Δήμο Χαϊδαρίου με το ποσό των 4.743.682,96 €,  με σκοπό την 

αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Χαϊδαρίου με το Τ.Π. και Δ. δανείων, παρότι εκλήθησαν, 

με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 23051/11.12.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας. 

 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να υποβληθεί αίτημα από το Δήμο Χαϊδαρίου, συνοδευόμενο από όλα τα 

απαιτούμενα, από το νόμο, δικαιολογητικά για συνομολόγηση δανείου (εφαρμογή διατάξεων παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 

του ν. 4316/2014 – ΦΕΚ 270/Α/21-12-2014), ποσού 4.743.682,96 €, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή  έλαβε υπόψη την με αριθμ.πρωτ:  2831/12-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών & Ανάπτυξης,  τις διατάξεις του  άρθρου 72 παρ.1 περ. ιβ) του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/2020  

και 

κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων: τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, 

Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα  και  Άλκηστη Βίτσα,  ψήφισαν Υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  

 

Διαπιστώνει την ανάγκη σύναψης δανείου ποσού 4.743.682,96 ευρώ για την αναχρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους των  

ήδη συναφθέντων δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

 

Διαπιστώνει την απροθυμία της αγοράς-των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK 

και  Τράπεζα [ EUROBANK (η οποία μετά την θετική πρώτη απάντηση της δεν απέστειλε  συγκεκριμένη προσφορά)] να 

δανειοδοτήσουν το Δήμο Χαϊδαρίου με το ποσό των 4.743.682,96 €,  με σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη 

συναφθέντων δανείων του Δήμου Χαϊδαρίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρότι εκλήθησαν, με την 

υπ΄αριθμ. πρωτ.: 23051/11.12.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας. 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να υποβληθεί αίτημα, από το Δήμο Χαϊδαρίου, συνοδευόμενο από όλα τα 

απαιτούμενα, από το νόμο, δικαιολογητικά για συνομολόγηση δανείου (εφαρμογή διατάξεων παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 

του ν. 4316/2014 – ΦΕΚ 270/Α/21-12-2014), ποσού 4.743.682,96 €, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

σύμφωνα  με το υπ’ αριθμ. 23392/17-12-2020 έγγραφό του, επιλέγοντας την πρόταση με το κυμαινόμενο επιτόκιο, 4.30% 

+ Euribor και με διάρκεια 25 χρόνια.  

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΘΛΩΗ3-ΕΕΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του  άρθρου 72 

παρ.1 περ. ιβ) του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και  τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, 

καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε  ότι ψηφίζουν λευκό.  

 

Επί συμμετεχόντων  (32)  Δημοτικών Συμβούλων σε σύνολο (32)  ψηφισάντων,  (29) ψήφισαν  υπέρ και  (3) ψήφισαν 

λευκό, συνεπώς το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 
 

Αποδέχεται  την αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΘΛΩΗ3-ΕΕΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την 

υποβολή αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη συνομολόγηση δανείου ύψους 4.743.682,96 

€ με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή 

των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 – ΦΕΚ 270/Α/21-12-2014, με κυμαινόμενο επιτόκιο, 

4.30% + Euribor και με διάρκεια εξυπηρέτησης τα είκοσι πέντε (25) έτη.  

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Ντηνιακό προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

λήψη του ανωτέρου αναφερόμενου δανείου και να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-03-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΕ12ΩΗ3-Θ2Ι
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