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ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Οικ. Επιτροπής


Ταχ. ∆/νση:

∆εκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ.

: Πλέσσας Κων/νος

Τηλ.

: 213-2049035

Fax

: 213-2049006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 32/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εισήγηση προς το ∆.Σ. για τη λήψη δανείου από
το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων για την
εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών του
∆ήµου παρελθόντων ετών».

Στη

Νέα

Φιλαδέλφεια

και

στο

Παγκόσµιο

Πολιτιστικό

Κέντρο

Ελληνισµού

∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 22 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε

Συνεδρίαση η Οικονοµική
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Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 2781/6/18-32011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως
γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος 2)Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος,
Αντιπρόεδρος

3)

Καραβίας

Γεώργιος

4)

Μαυράκη-Φίλου

Παρασκευή

5)

Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη 7) Παπαλουκά Ευτυχία και 8)
Βαλασσάς Βεργής, µέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Κόντος Σταύρος
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόµιµα κλητεύθηκε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο οµόφωνα η Ο.Ε.
συµφώνησε να συζητηθεί ως 3ο , είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο άρθρο 264 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», προβλέπονται τα εξής σε
σχέση µε την Πιστοληπτική Πολιτική και τη διαδικασία συνοµολόγησης δανείου
από δήµους και Περιφέρειες, ήτοι:
1. Οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε
αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της
Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων
και για τη χρηµατοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο
κάτω προϋποθέσεις:
α) Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης κάθε ∆ήµου ή
Περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το
ποσοστό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού
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Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.
β) Το συνολικό χρέος του ∆ήµου και της Περιφέρειας που προβαίνει σε
δανεισµό δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι
συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Με

την

αριθ.

πρωτ.

43093/30-7-2010

απόφαση

του

Υπ.

Εσωτερικών

καθορίστηκε ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέους ∆ήµου που προβαίνει
σε δανεισµό, ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του.
Ως συνολικό χρέος του ∆ήµου θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες
και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν:
α) Για τους ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’
βαθµού, από τον αριθµητικό µέσο των υποχρεώσεων των τριών (3)
τελευταίων εγκεκριµένων ισολογισµών τους.
β) Για τους ∆ήµους που δεν εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των
ΟΤΑ α’ βαθµού, από τον αριθµητικό µέσο των υποχρεώσεων των τριών (3)
τελευταίων οικονοµικών καταστάσεων τους, που καταρτίζουν κατ’ εφαρµογή
της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006).
Ως συνολικά έσοδα του ∆ήµου λαµβάνονται:
α) Για τους ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’
βαθµού, ο αριθµητικός µέσος των συνολικών εσόδων των τριών (3)
τελευταίων εγκεκριµένων ισολογισµών τους.
β) Για τους ∆ήµους που δεν εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των
ΟΤΑ α’ βαθµού, ο αριθµητικός µέσος των συνολικών εσόδων των τριών (3)
τελευταίων εγκεκριµένων απολογισµών τους.
Στα συνολικά έσοδα της προηγούµενης παραγράφου δεν περιλαµβάνονται:
α) Οι εισπράξεις των δήµων από δάνεια (κατηγορία 31 του τύπου του
προϋπολογισµού τους).
β) Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων
(οµάδα 4 του τύπου του προϋπολογισµού τους).
γ) Το χρηµατικό υπόλοιπο (οµάδα 5 του τύπου του προϋπολογισµού τους).
Για τους ∆ήµους που συγκροτούνται και λειτουργούν από 1-1-2011, κατά τα
οριζόµενα στο ν. 3852/2010, τα οικονοµικά µεγέθη των ανωτέρω παραγράφων
1-4 προκύπτουν από τα άθροισµα των επιµέρους όµοιων µεγεθών των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που συνενώνονται και απαρτίζουν το νέο
δήµο.
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Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
σύµφωνα και µε την επισυναπτόµενη στην παρούσα Βεβαίωση της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, προτείνουµε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη
απόφασης για τη λήψη δανείου συνολικού ποσού 4.835.071,28 € από το Τ.
Π. &

∆ανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων η µη οφειλών, όπως

εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα και βεβαιώνει ότι όλες οι ληξ/σµες οφειλές
που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις απορρέουν από
υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 1.227.405,02

2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 2.043.208,74

3. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 1.564.457,52
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται
στο αριθ. 6/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε
την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, µελέτησε τα στοιχεία που
τέθηκαν υπόψη της και είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1στ και 264 του Ν.
3852/10 («Καλλικράτης»), αυτές του άρθρου 176 του ∆.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06)
και αυτές της αριθ. πρωτ. 43093/30-7-2010 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ.Α.Η.∆.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υποβολή εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη
απόφασης σύναψης δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, ποσού
4.835.071,28 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών του ∆ήµου από
παρελθόντα οικονοµικά έτη, όπως συγκεντρωτικά εµφανίζονται στον κατωτέρω
πίνακα

και

περιλαµβάνονται

στις

συνηµµένες

στην

παρούσα

αναλυτικές

καταστάσεις, και βεβαιώνει ότι όλες οι ληξ/σµες οφειλές που περιλαµβάνονται σε
αυτές απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 1.227.405,02

2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 2.043.208,74

1. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 1.564.457,52

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) :
1. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος διότι α) δεν του χορηγήθηκαν από
το ∆ήµο τα οικονοµικά στοιχεία που είχε ζητήσει β) είναι αντίθετος στην
συνεχιζόµενη υπερχρέωση του ∆ήµου από τη λήψη δανείων και γ) θεωρεί
ότι δεν φαίνεται από τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2011 µε ποιο τρόπο ο
∆ήµος θα αποκτήσει έσοδα.
2. Ο κ. Β.Βαλασσάς, διότι είναι αντίθετος στον δανεισµό, υποστηρίζοντας ότι
έτσι µπαίνει θηλιά στους δηµότες και στο ∆ήµο και θεωρώντας ότι ο
τελευταίος

οφείλει

να διεκδικήσει

από την κεντρική ∆ιοίκηση τους

παρακρατηθέντες πόρους που του ανήκουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 32/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Ελένη Σούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

