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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 1.8.2012 έκτακτης
Συνεδρίασης Νο. 21 /2012 του ∆.Σ. του
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα:



ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστάσεων δικαιούχων του δανείου που εγκρίθηκε µε την αριθ.

39/2012 απόφαση του ∆.Σ.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια
Συνεδρίαση στο αίθριο του κτηρίου του Π.Π.Ι.Ε.∆. επί των οδών ∆εκελείας 152 &
Ατταλείας 2 Νέα Φιλαδέλφεια σήµερα στις 1.8.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8
µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9930/31-7-2012 έγγραφη πρόσκληση (αριθ.
πρόσκλησης 20/2102) του Προέδρου αυτού κ. Παπακώστα Γ., που δηµοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του δήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε σύµβουλο
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των 2 ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης), λόγω άµεσης ανάγκης από την κατεπείγουσα κατάσταση που έχει
δηµιουργηθεί από το γεγονός ότι η έγκριση των καταστάσεων είναι προαπαιτούµενο
δικαιολογητικό από το Τ. Π. & ∆ανείων για την έγκριση του δανείου που εγκρίθηκε µε
την αριθ. 30/12 απόφαση του ∆.Σ., η δε καταληκτική ηµεροµηνία για την
συνοµολόγηση αυτού είναι η 30η Σεπτεµβρίου 2012.
Η ∆ήµαρχος: ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ο Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Η Γραµµατέας: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ
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ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2.
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
10.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

12. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κ. Μολακίδου Αλίκη, ∆Ε ∆ιοικητικού, υπάλληλος
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
Αφού εγκρίθηκε από το Σώµα οµόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης για τη
συζήτηση του εν λόγω θέµατος και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία
(άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο
33 µελών ήταν 20 παρόντες και 13 απόντες ως ακολούθως:
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπακώστας Γεώργιος
Παπανικολάου Νικόλαος
Κανταρέλης ∆ηµήτριος
Μπόβος Χαράλαµπος
Κότσιρας Παύλος
Παϊδας Αδαµάντιος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Καραβίας Γεώργιος
Χατζηδάκη Μαρία
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγ.
Σιµιγδαλά Ειρήνη
Νικολόπουλος Φώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπανίκα Αικατερίνη
Παπαλουκά Ευτυχία
Γρετζελιάς Παντελής
Χωρινός Ζαχαρίας
Γεωργαµλής Λύσσανδρος
Αγαγιώτου Βασιλική
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
Πλάτανος Ελευθέριος
∆ηµακόπουλος Χρήστος.
Βαλασσάς Βεργής

Γκούµα ∆ανάη-Εύα

Πολίτης Σταύρος
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος Μάλλιος Κλεοµένης-Αθαν.
Τοµπούλογλου Ιωάννης
Γραµµένος Σπυρίδων
Κοσκολέτος Σωτήριος
Κοπελούσος Χρήστος
Κόντος Σταύρος
Κοσµά Σταυρούλα

Λαζαρίδης Πέτρος
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Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή
Ναθαναήλ.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής έκτακτης Συνεδρίασης
και µε βάση τις αριθ. 9382/19-7-12 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Κυρία ∆ήµαρχε,
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ,
ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστάσεων δικαιούχων του δανείου που εγκρίθηκε µε την αριθ.

39/2012 απόφαση του ∆.Σ.
Με την αριθ. 39/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 η υποβολή
σχεδίου οικονοµικής υποστήριξης του δήµου και η ταυτόχρονη η σύναψη δανείου
ύψους 4.429.792,58 €, για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
δήµου µας, που προέρχονται από κάθε µορφή δαπάνης (λειτουργικές ή επενδυτικές)
και έχουν δηµιουργηθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011. Το προαναφερόµενο σχέδιο
οικονοµικής υποστήριξης του δήµου µας, ενέκρινε οµόφωνα µε το αριθ. πρωτ. 54/254-2012 η Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010. Η ως άνω απόφαση
του ∆.Σ. µαζί µε το εγκεκριµένο σχέδιο οικονοµικής υποστήριξης υποβλήθηκαν
νοµίµως στον ελεγκτή νοµιµότητας της αποκεντρωµένη διοίκησης αττικής, όπου και
επικυρώθηκαν µε την αριθ. 18203/16668+13865/13006 του Γενικού Γραµµατέα
αυτής. Τόσο στην ελεγκτική επιτροπή που ενέκρινε το σχέδιο οικονοµικής
υποστήριξης, όσο και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής συνυποβλήθηκαν και
οι πίνακες µε τις αναλυτικές καταστάσεις των δικαιούχων ανά κατηγορία οφειλής, ως
αυτές προέκυψαν ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις µέχρι την 31/12/2011,
συµπεριελήφθησαν ως καταστάσεις και εγγράφηκαν στον προϋπολογισµό στο
σκέλος των δαπανών, υποχρεωτικά στο αντίστοιχο είδος εξόδου της κατηγορίας 81
«πληρωµές παρελθόντων ετών» .
Με το αριθ. πρωτ. 5332/9-5-2012 έγγραφη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
ο δήµος µας ενηµέρωσε περί της πρόθεσής του για συνοµολόγηση δανείου, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, έντεκα (11) πιστωτικά ιδρύµατα της ευρύτερης περιφέρειας του
δήµου µας καθώς και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Επί της ανωτέρω πρόσκλησης ανταποκρίθηκε µόνο το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, το οποίο µε το αριθ. πρωτ. 68008/11-5-2012 έγγραφό του µας
γνωστοποίησε την πρόθεσή του για χορήγηση δανείου, µε επιτόκιο που θα καθοριστεί
µε την απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου περί της έγκρισης αυτού και δε θα
είναι κατώτερο του 5% και διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου µέχρι τα 25 χρόνια.
Με το ίδιο έγγραφό του τα Τ. Π. & ∆. µας γνώρισε και τις διαδικασίες και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έγκριση αυτού.
Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση του δανείου από το
Τ. Π.& ∆. είναι και η απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του σχεδίου οικονοµικής
υποστήριξης και της κατάστασης δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το δάνειο.
Παρά το γεγονός ότι µε έγγραφό µας γνωρίσαµε ότι οι πίνακες ανά κατηγορία
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ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών µε τα αντίστοιχα ποσά αποτελούν αναπόσπαστο
σκέλος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του δήµου και του σχεδίου οικονοµικής
υποστήριξης και ότι από καµία διάταξη Νόµου ή σχετική εγκύκλιο περί της σύνταξης
του προϋπολογισµού δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
περί έγκρισης των καταστάσεων των δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το
δάνειο, το Τ. Π. & ∆. µας έκανε γνωστό ότι η έγκριση των καταστάσεων είναι µια
πράξη που το ίδιο έχει αποφασίσει ως προαπαιτούµενο για την έγκριση του δανείου,
δε θα ανέκυπτε δε σχετικό θέµα αν δεν υπήρχε ειδική επισήµανση στο σκέλος του
αποφασιστικού της αριθ. 39/2012 απόφασης του ∆. Σ. περί της έγκρισης του
προϋπολογισµού και του σχεδίου οικονοµικής υποστήριξης, ότι δεν προσκοµίστηκε
στο ∆.Σ. κατάσταση δικαιούχων οφειλών του δήµου, µολονότι οι καταστάσεις αυτές,
µε το σύνολο των οφειλών του δήµου µέχρι την 31/12/2011, όπως προαναφέρθηκε
συνόδευαν τον γενικό φάκελο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του δήµου µας
οικονοµικού έτους 2012.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ.. να εγκρίνει τις επισυναπτόµενες στην
παρούσα εισήγηση καταστάσεις των δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το
δάνειο, προκειµένου να συνυποβληθούν εκ νέου στο Τ. Π. & ∆. και να ολοκληρωθεί
η διαδικασία της έγκρισης του δανεισµού του δήµου.
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :
•

Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ,

(19 Υπέρ 1 Κατά)
Εγκρίνει τις επισυναπτόµενες στην εισήγηση και στην παρούσα Απόφαση
καταστάσεις των δικαιούχων για τους οποίους προορίζεται το δάνειο, προκειµένου να
συνυποβληθούν µαζί µε την αίτηση του δήµου στο Τ. Π. & ∆. και να ολοκληρωθεί η
διαδικασία της έγκρισης του δανεισµού του δήµου.
Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Κόντος Σταύρος για τους
λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 150 /2012.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κανταρέλης ∆ηµήτριος
Μπόβος Χαράλαµπος
Κότσιρας Παύλος
Παϊδας Αδαµάντιος
Παπανικολάου Νικόλαος
Καβακοπούλου Αγανίκη
Σιµιγδαλά Ειρήνη
Νικολόπουλος Φώτης
Λαζαρίδης Πέτρος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Καραβίας Γεώργιος
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος
Τοµπούλογλου Ιωάννης
Γραµµένος Σπυρίδων
Κοπελούσος Χρήστος
Κοσκολέτος Σωτήριος
Κόντος Σταύρος
Κοσµά Σταυρούλα

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Αβραµίκου Αναστασία

Εσωτερική ∆ιανοµή :
-

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
∆/νση Οικονοµικών υπ.

