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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων εγκριθέντος τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων, ποσού 4.416.004,89 € για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου µέχρι 31/12/2011 προς ισοσκέλιση του 
προϋπολογισµού του οικ. έτους 2012».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στο αίθριο του κτιρίου του Παγκόσµιου Πολιτιστικού Ιδρύµατος 
Ελληνισµού της ∆ιασποράς  (Π.Π.Ι.Ε.∆) επί των οδών ∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2 -
Νέα Φιλαδέλφεια, σήµερα στις 19.9.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11059/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
22/2012) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 164/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11376 / 20-9-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 19.9.2012 
Συνεδρίασης Νο. 23/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
7. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                          Κότσιρας Παύλος 
Μπόβος Χαράλαµπος                                              Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΗΓ-ΥΞΥ



 3 

Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Παπανίκα Αικατερίνη   
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
                                                
   
      
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

 

Απουσίες :  

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης επί 

των θεµάτων της Η.∆., η κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησε από αυτήν µετά τη συζήτηση 

και πριν από την ψηφοφορία επί  του 2ου θέµατος της Η.∆. που συζητήθηκε ως 1ο 

µεταξύ των θεµάτων αυτής,  ενώ ο κ. Λ.Γεωργαµλής προσήλθε στη Συνεδρίαση πριν 

την έναρξη της διαδικασίας επί των θεµάτων της Η.∆. και απεχώρησε από αυτήν, µαζί 

µε τον κ. Κ.Α.Μάλλιο µετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί  του 2ου θέµατος της 

Η.∆. που, ως ελέχθη, συζητήθηκε ως 1ο µεταξύ των θεµάτων αυτής. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της  κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

2ο  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία και µε 

ψήφους 20 ΥΠΕΡ, 7 ΚΑΤΑ και 1 ΑΠΟΧΗ αποφάσισε να συζητηθεί ως 1ο µεταξύ των 

θεµάτων αυτής. 

 
 
Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

2ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10766/4-9-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Λογιστηρίου του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, 
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταµείο 
Παρ/κων και ∆ανείων". 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 85071/13-8-2012 
έγγραφό του, µας έκανε γνωστό ότι στην υπ’ αριθ. 3459/9-8-2012 συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του, εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου  προς 
το ∆ήµο µας, συνολικού ποσού 4.416.004,89 ΕΥΡΩ, για την εξόφληση  
ληξιπροθέσµων οφειλών έως 31-12-2011 προς ισοσκέλιση του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2012, σε εφαρµογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2-2-2012  και της αριθ. 3435/23-2-2012 
απόφασης του ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων.      
 
Το δάνειο εγκρίθηκε µε τους εξής όρους: 
 
Α. ∆ιάρκεια ∆ανείου:  25 χρόνια 
Β. Επιτόκιο χορήγησης: Κυµαινόµενο αναπροσαρµοζόµενο στην αρχή κάθε 
ηµερολογιακού έτους (1/1), ίσο µε την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου Λογαριασµού 
∆ιαθεσίµων Νοµικών Προσώπων και ΦΚΑ που διαχειρίζεται η Τράπεζα Ελλάδος και 
αποδίδεται στην αµέσως προηγούµενη διαχειριστική χρήση πλέον περιθωρίου 1,22%. 
Σε καµία περίπτωση το επιτόκιο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 5,00%. Μετά την 
επέτειο της πρώτης πενταετίας από την ηµεροµηνία συνοµολόγησης του δανείου και 
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σε κάθε επόµενη επέτειο πενταετίας δύναται, (άπαξ ανά πενταετία), µετά από αίτηση 
του ∆ήµου  και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π. & ∆ανείων να 
µετατρέπεται το επιτόκιο από κυµαινόµενο σε σταθερό ή αντίστροφα για την 
υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου. Σε περίπτωση µη αλλαγής ισχύει το τελευταίο 
συµφωνηθέν επιτόκιο. Αρχικό επιτόκιο έως 31-12-2012 (όπως ορίστηκε ρητά 
στην 3435/23-2-2012 απόφαση του ∆.Σ) θα είναι: 5,20%. 
Γ.  Ασφάλειες : 
• Εκχώρηση από τα δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά σας αναλόγου ποσού για την 

οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου, του οποίου η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση είναι 
ΕΥΡΩ 319.636,46. 

• Ετήσια προθεσµία συνοµολόγησης, η οποία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
έγκρισης. 

•    ∆ικαιώµατα υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων: 0,60% τα οποία θα 
υπολογίζονται και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο (όρος 15 του 
υποδείγµατος Α΄) την ηµέρα της εκταµίευσης του προϊόντος του δανείου. 

 
Για να συνοµολογηθεί το δάνειο πρέπει ο δήµος µας να αποστείλει στο Τ.Π.&∆. τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί αποδοχής των όρων του εγκριθέντος 
δανείου (2 αντίγραφα), η οποία σύµφωνα µε την παρ. 2 αρθρ. 2 Ν. 4038/2012 θα 
ληφθεί µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του  
ανεξαρτήτως του ποσού του δανείου. 

2. Το αποδεικτικό δηµοσίευσης (σε δύο αντίγραφα) της παραπάνω απόφασης καθώς 
επίσης και το έγγραφό µας (σε δύο αντίγραφα) µε το οποίο κοινοποιούµε την 
απόφασή µας στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

3. Το προϊόν του δανείου θα εκταµιεύεται τµηµατικά, κατόπιν προσκόµισης στο 
δανειστή βεβαίωσης της οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι εξοφλήθηκαν κάθε 
φορά οι δικαιούχοι των αναλυτικών καταστάσεων της έγκρισης, η οποία θα είναι 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο των οικονοµικών υπηρεσιών και ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ώστε να πραγµατοποιείται η εκταµίευση της επόµενης δόσης του 
δανείου, µε την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές εξακολουθούν να 
οφείλονται σε περίπτωση δε που θα έχουν µειωθεί θα εκταµιεύεται το ανάλογο 
ποσό και το υπόλοιπο θα άγεται σε έκτακτη απόσβεση του δανείου. 

4. Πριν την συνοµολόγηση και πριν την εκταµίευση του δανείου, θα προσκοµίζεται 
στο Τ.Π. και ∆ανείων από το ∆ήµο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου  του 
Κράτους για την τυχόν έγκριση επιχορήγησης του ∆ήµου προς κάλυψη σύµφωνα 
µε την υπ’ αρίθµ. 2/21967/0094/13-3-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους των εν λόγω ληξιπροθέσµων οφειλών και θα αναπροσαρµόζεται 
ανάλογα το ποσό της συνοµολόγησης ή της εκταµίευσης. 

5. Μετά την εκταµίευση του προϊόντος του δανείου ο οφειλέτης θα προσκοµίζει στο 
δανειστή βεβαίωση της οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι εξοφλήθηκαν οι 
δικαιούχοι των αναλυτικών καταστάσεων της έγκρισης, η οποία θα είναι 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο των οικονοµικών υπηρεσιών και ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή. 

6. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος µετά την εκταµίευση λάβει επιχορήγηση προς 
εξόφληση των ιδίων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
2/21967/0094/13-3-2012 του Γ.Λ.Κ. τότε το Τ.Π. & ∆ανείων θα καθίσταται 
δικαιούχος του ποσού αυτού και σε περίπτωση που ο ∆ήµος  εισπράξει το ποσό 
αυτό από το Γ.Λ.Κ. υποχρεούται να το καταβάλει σε απόσβεση του δανείου που 
χορηγήθηκε για τον ίδιο σκοπό άλλως το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο και 
απαιτητό κατά το µέρος της επικάλυψης. 
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7. Η έγκριση του δανείου θα κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εσωτερικών στην 
∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ και στην ∆/νση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης 
του Γ.Λ.Κ.   

 
Σηµείωση: 

1. Η υπογραφή της δανειακής σύµβασης, θα πραγµατοποιηθεί µε την 
προσκόµιση σχετικής απόφασης προληπτικού ελέγχου νοµιµότητάς της 
(προσυµβατικός έλεγχος), σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 
& βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του 
Γ.Λ.Κ ότι δεν έχει εκταµιευθεί ποσό για την εξόφληση ληξιπροθέσµων 
οφειλών .   

2. Η εκταµίευση του προϊόντος του δανείου θα γίνει σύµφωνα µε τον  σχετικό όρο 
9 όπως αυτός παραθέτεται κατωτέρω. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ. να αποδεχτεί όλους τους όρους που έθεσε 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, στην υπ’ αρίθµ. 
3459/9-8-2012 συνεδρίαση, για τη χορήγηση δανείου συνολικού ποσού 
4.416.004,89 ΕΥΡΩ για την εξόφληση ληξιπροθέσµων οφειλών προς ισοσκέλιση 
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2012, σε εφαρµογή των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2-2-2012 και της υπ’ αρίθµ. 3435/23-2-2012 
απόφασης του ∆.Σ του Τ.Π. & ∆ανείων , ήτοι: 
 
1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 25 χρόνια µε έναρξη την 1/1 του επόµενου 

έτους της συνοµολόγησης. 
2.  Επιτόκιο : 

Κυµαινόµενο, αναπροσαρµοζόµενο στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους  (1/1), 
ίσο µε την απόδοση του  Κοινού Κεφαλαίου Λογαριασµού ∆ιαθεσίµων Νοµικών 
Προσώπων και ΦΚΑ που διαχειρίζεται η Τράπεζα Ελλάδος και αποδίδεται  στην 
αµέσως προηγούµενη διαχειριστική χρήση πλέον περιθωρίου 1,22%. Σε καµία 
περίπτωση το επιτόκιο δεν δύναται να είναι  κατώτερο του 5,00%. Μετά την 
επέτειο της πρώτης πενταετίας από την ηµεροµηνία συνοµολόγησης του δανείου 
και σε κάθε επόµενη επέτειο πενταετίας δύναται, (άπαξ ανά πενταετία), µετά από 
αίτηση του ∆ήµου  και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π. & ∆ανείων  
να µετατρέπεται το επιτόκιο από κυµαινόµενο σε σταθερό ή αντίστροφα για την 
υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου. Σε περίπτωση µη αλλαγής ισχύει το 
τελευταίο συµφωνηθέν επιτόκιο. Αρχικό επιτόκιο έως 31-12-2012 (όπως ορίστηκε 
ρητά στην 3435/23-2-2012 απόφαση του ∆.Σ) θα είναι: 5,20%. 
 

3.  Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: ΕΥΡΩ 319.636,46. 
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι ετήσιες, θα υπολογίζονται µε το σύστηµα της 
σύνθετης χρεολυσίας και θα διαµορφώνονται ανάλογα του επιτοκίου στην αρχή 
κάθε ηµερολογιακού έτους (1/1). 
 

3. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) 
πρώτους µήνες του χρόνου. 
 

5. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των 
τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο δανειζόµενος θα εκχωρεί στο Τ.Π. & ∆ανείων από την 
ηµεροµηνία συνοµολόγησης και για όλη τη διάρκεια του δανείου: 

 Από όλα τα δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδα του και κατά προτεραιότητα από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από 
οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα 
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µισθώµατα τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, παρούσες και µελλοντικές εκτός εκείνων που δεν 
εκχωρούνται σύµφωνα µε τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και µε τη διάταξη 
της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής 
αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το 
ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση 
του δανείου. 

 Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση µετά των εν γένει τόκων, εξόδων  
κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα  έσοδα του οφειλέτη κατά  
ποσοστό 130%. 

 Σε περίπτωση που οι τοκοχρεολυτικές δόσεις (χορηγηθέντων δανείων, του υπό 
έγκριση δανείου και χορηγηθέντων δανείων από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα) 
υπερκαλύπτουν το ποσό των Κ.Α.Π που δύναται να εκχωρηθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 176 του Ν.3463/2006, ο δανειζόµενος να παράσχει επιπλέον 
συγκεκριµένες και αξιόχρεες  εγγυήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν την εξυπηρέτηση 
του δανείου καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου. 

 
β) Από την ανωτέρω εκχώρηση εξαιρούνται οι παρακάτω στον υπ΄ αριθ. 6 όρο, 

πόροι και µε την επιφύλαξη των σ΄ αυτόν οριζοµένων. 
 
6. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα 

παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδά του, δεν επαρκούν  για την εξυπηρέτηση του 
δανείου, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εξ ιδίων χρηµάτων, απευθείας 
στο δανειστή τα οφειλόµενα, δηλαδή από τα µη εκχωρούµενα στο παρόν αλλά 
δυνάµενα να το εξυπηρετήσουν έσοδά του σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. 
7709/21-6-2012 έγγραφο του και συγκεκριµένα: 

 
 
 

Α/
Α 

ΚΩ∆. 
ΕΣΟ∆

ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

1 
01 

0122 

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
(ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ) 

€ 
153.142,40 

0,69% 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 
(τέλη από τη 

χρήση 
πεζοδροµίων 

και τη 
πρωτοµαγιά 

2 02 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

€ 14.813,33 0,07% 
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 
(τόκοι 
κεφαλαίου) 

3 
04 

0461, 
045 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

€ 
513.017,86 

2,30% 
 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 
(τέλη από 

καταστήµατα, 
διαφηµίσεις, 

κλπ.) 

4 07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 

€ 
255.750,44 

1,15% 
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

(αφορά 
παράβολα) 

5 15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 

€ 
226.335,56 

1,02% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 
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ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

6 16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

€ 
24.600,725 

0,11% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

7 22 ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ € 21.201,43 0,09% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

8 32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ 

€ 24.812,17 011% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

9 42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

€ 60.018,79 0,27% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

   
€ 

1.293.692,7
0 

  

7. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο οποιεσδήποτε 
ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των 
τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων 
καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν 
άλλως ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, µετά από 
αίτηση του ∆ήµου εντός έξι (6) µηνών  από την εποµένη της λήξης της δεύτερης 
ανωτέρω δόσης, δηλαδή: 

 Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη της λήξης της 
δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και 
τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ηµεροµηνία που 
χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερηµερίας  χωρίς καµιά διατύπωση,  όλο το 
δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν 
συµβόλαιο κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος εκτελεστός και 
εκκαθαρισµένος, µε ειδική προς τούτο συµφωνία και αποτελεί νόµιµο τίτλο 
είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε.    

 Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο 
άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98. 

8.  Ο ∆ήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την 
απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 
Απόδοση – εκταµίευση δανείου 

9. Το προϊόν του δανείου θα αποδίδεται µετά τη συνοµολόγησή του, ύστερα από 
έγγραφη αίτηση του ∆ήµου, κατόπιν προσκοµίσεως των παρακάτω: 
- Εγγράφου του ∆ήµου αν έχει µειωθεί οποιαδήποτε οφειλή του, που 

εξοφλείται µε το παρόν δάνειο. 
- Εγγράφου του ∆ήµου  για την εκταµίευση του προϊόντος του δανείου. 
- ∆ύο επικυρωµένων αντιγράφων του δανειστικού συµβολαίου και του σχεδίου 

αυτού. 
- Τυχόν επιπλέον απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 

αποπληρωµή των οφειλών. 
α) Απαγορεύεται η πληρωµή οποιουδήποτε ποσού του δανείου για άλλο σκοπό 

και ο δηµοτικός ταµίας υποχρεούται να µην εκτελεί οποιοδήποτε ένταλµα που 
αφορά εξόφληση υποχρέωσης του ∆ήµου άλλης προς το σκοπό χορήγησης 
του δανείου.  

     β) Η εκταµίευση: 
- Το προϊόν του δανείου θα εκταµιεύεται, τµηµατικά, κατόπιν προσκόµισης στο 

δανειστή βεβαίωσης της οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι εξοφλήθηκαν κάθε 
φορά οι δικαιούχοι των αναλυτικών καταστάσεων της έγκρισης, η οποία θα είναι 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο των οικονοµικών υπηρεσιών και ορκωτό 
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ελεγκτή λογιστή ώστε να πραγµατοποιείται η εκταµίευση της επόµενης δόσης του 
δανείου, µε την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές εξακολουθούν να 
οφείλονται σε περίπτωση δε που θα έχουν µειωθεί θα εκταµιεύεται το ανάλογο 
ποσό και το υπόλοιπο θα άγεται σε έκτακτη απόσβεση του δανείου. 

- Πριν την συνοµολόγηση και πριν την εκταµίευση του δανείου, θα προσκοµίζεται 
στο Τ.Π. και ∆ανείων από το ∆ήµο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου  του 
Κράτους για την τυχόν έγκριση επιχορήγησης του ∆ήµου προς κάλυψη σύµφωνα 
µε την υπ’ αρίθµ. 2/21967/0094/13-3-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους των εν λόγω ληξιπροθέσµων οφειλών και θα αναπροσαρµόζεται 
ανάλογα το ποσό της συνοµολόγησης ή της εκταµίευσης. 

- Στην περίπτωση που ο ∆ήµος µετά την εκταµίευση λάβει επιχορήγηση προς 
εξόφληση των ιδίων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
2/21967/0094/13-3-2012 του Γ.Λ.Κ. τότε το Τ.Π. & ∆ανείων θα καθίσταται 
δικαιούχος του ποσού αυτού και σε περίπτωση που ο ∆ήµος  εισπράξει το ποσό 
αυτό από το Γ.Λ.Κ. υποχρεούται να το καταβάλει σε απόσβεση του δανείου που 
χορηγήθηκε για τον ίδιο σκοπό άλλως το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο και 
απαιτητό κατά το µέρος της επικάλυψης. 

- Μετά την εκταµίευση του προϊόντος του δανείου ο οφειλέτης θα 
προσκοµίζει στο δανειστή βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου ότι εξοφλήθηκαν οι δικαιούχοι των αναλυτικών καταστάσεων της 
έγκρισης, η οποία θα είναι υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

10. Οι τόκοι από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης 
εξυπηρέτησης του δανείου θα υπολογίζονται κατά την ηµέρα της εκταµίευσης και 
θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο κατά την ηµεροµηνία αυτή. 

11. Το ποσό του δανείου πρέπει να αναληφθεί µέχρι το τέλος του επόµενου  της 
συνοµολόγησης του έτους. Το υπόλοιπο του δανείου ή και ολόκληρο το δάνειο 
που δεν θα έχει αναληφθεί στο ανωτέρω διάστηµα µπορεί να µεταφέρεται σε 
έκτακτη απόσβεση του δανείου. 

12. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαµβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του 
δανείου µέχρι το τέλος του επόµενου της συνοµολόγησης έτους, καθίσταται 
έντοκο υπέρ του ∆ήµου µας µε επιτόκιο κατά µία µονάδα µικρότερο του 
επιτοκίου του παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα 
φέρονται εις πίστωση του λογαριασµού εξυπηρετήσεως των δανείων του ∆ήµου 
µας. 

13. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του,     είτε 
µερικώς. 

14. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή 
καθολικοί διάδοχοι του. 

15. Τα δικαιώµατα υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων για τη ρύθµιση ορίζονται σε ποσοστό 
0,60% επί του ποσού του δανείου µε ανώτερο ποσό 15.000,00 € τα οποία θα 
υπολογίζονται και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο, την ηµέρα της 
εκταµίευσης  του προϊόντος του δανείου. 

16. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση  οποιασδήποτε από 
το δάνειο διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

17. Ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του (ονοµατεπώνυµο) για την 
υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου 
κ.λ.π. 

18. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
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19. Ο ∆ήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το προϊόν του δανείου αποκλειστικά 
για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών των δικαιούχων που 
περιλαµβάνονται στην έγκριση του δανείου.   

20. Η από τον ∆ήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει 
στο Ταµείο το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το δάνειο και πριν 
την λήξη του.  

21. Ο ∆ήµος µας υποχρεούται να επιτρέπει την διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου. 
22. Ο ∆ήµος µας υποχρεούται να τηρεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του όλα τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά έγκρισης δανείου και τα οποία θα προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία µας µόνο σε περίπτωση διενέργειας νόµιµου ελέγχου. Αν κατά τη 
διενέργεια ελέγχου αποδειχθεί ότι ο δικαιούχος του δανείου δεν έχει τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, τότε το αναλογούν ποσό δε θα συνοµολογείται ή 
αν έχει συνοµολογηθεί ή εκταµιευθεί, θα επιστρέφεται άµεσα και θα άγεται σε 
µερική απόσβεση του δανείου. 

 
Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν 
εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο. 
    
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, 
τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Ειδικότερα : 
 

• Ο κ. Αντιδήµαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Χ.Μπόβος εισηγήθηκε το θέµα, 
τονίζοντας ότι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι ούτε οι όροι ούτε το επιτόκιο, 
αφού πρόκειται για σύµβαση προσχώρησης. Αναφέρθηκε επίσης σε δικαστικές 
αποφάσεις (διαταγής πληρωµής) που έρχονται στο ∆ήµο, στα παράπονα και 
τις οχλήσεις από πλευράς προµηθευτών, χαρακτήρισε άδικες τις κατηγορίες 
για πληρωµή υπαλλήλων από ανταποδοτικά έσοδα, συνέκρινε τους Κ.Α.Π. 
ετών 2011 και 2012 και κλείνοντας ζήτησε την υπέρβαση από όλους για την 
υπερψήφιση του θέµατος.  

• Ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. κ. ∆.Κανταρέλης µίλησε για τις δυσκολίες προµήθειας 
υλικών για τα τεχνικά συνεργεία του ∆ήµου, κρίνοντας επίσης ότι οφειλές 
πέντε ετών δεν καλύπτονται σε ένα έτος και χαρακτήρισε την λήψη του 
δανείου ως κοινωνική πολιτική. 

• Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στην 
λασπολογία που δέχονται όσοι δεν ψηφίζουν το δάνειο, χαρακτήρισε 
ανεύθυνη την κα ∆ήµαρχο και την πλειοψηφία, µίλησε για το ιστορικό του 
θέµατος ως τακτοποίηση οφειλών των δύο συνενωθέντων ∆ήµων, ανέλυσε 
τους σοβαρούς και όχι από πνεύµα στείρας αντιπολίτευσης λόγους που 
αντέδρασαν, ως δηµοτική παράταξη, στην περσινή εισαγωγή του θέµατος µε 
10ετή σύµβαση και στην απόπειρα διά περιφοράς ψήφισης των όρων αυτού. 
Ακολούθως αναφέρθηκε στην νέα διαδικασία 25ετούς σύµβασης που 
υπερψήφισαν, στην απόσυρση του θέµατος στις 10/9/2012, στους τρεις 
όρους που είχαν θέσει, στις επαφές µε το Τ.Π.&∆., όπου προέκυψε ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα επαναδιαπραγµάτευσης, χαρακτήρισε θετικό τον 
περιορισµό των συνεργατών της κας ∆ηµάρχου (λύση σύµβασης Α.Βαλασσά), 
σηµειώνοντας ότι από τη νέα ∆ιοίκηση έχουν ήδη δηµιουργηθεί νέα χρέη 
500.000,00 €. Κλείνοντας δήλωσε ότι θα ψηφίσουν το δάνειο, µόνο µε τον 
όρο ότι θα συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή που θα φροντίσει για την 
τήρηση αυστηρής χρονολογικής σειράς της πληρωµής των δικαιούχων 
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• Η κα Σ.Κοσµά δήλωσε ότι θα ψηφίσει το δάνειο, γιατί πρέπει να πληρωθούν 
τα χρέη του ∆ήµου. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος τόνισε ότι το δάνειο συζητείται για πολλοστή φορά, 
συνεχάρη τη ∆ιοίκηση για την πρόσκληση των προµηθευτών στη Συνεδρίαση, 
θεωρεί ότι η επαναδιαπραγµάτευση ισοδυναµεί µε τοπικό µνηµόνιο που 
υποθηκεύει το µέλλον του ∆ήµου, προβλέπει ότι για την εξόφληση του 
δανείου θα απαιτηθεί η λήψη νέου δανείου, κρίνει ότι η µόνη πολιτική λύση 
είναι η απαίτηση από το κράτος της απόδοσης των παρακρατούµενων πόρων 
της Τ.Α. και ως εκ τούτου δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει την εισήγηση. 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης ζήτησε από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, 
δεδοµένου ότι αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου να πληρώσει τις υποχρεώσεις 
του µέσω του δανείου. Ο Γραµµατέας του ∆.Σ. κ. Ε.Πλάτανος είπε ότι κάποιοι 
προµηθευτές έχουν ήδη πληρωθεί, τα έσοδα του ∆ήµου δεν έχουν 
νοικοκυρευτεί, ενώ τα έξοδα παραµένουν υπέρογκα. 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς καυτηρίασε την κλήση των προµηθευτών στη Συνεδρίαση 
του ∆.Σ. από το Γρ.∆ηµάρχου, κατηγόρησε την µείζονα µειοψηφία για αλλαγή 
πλεύσης µέσα σε µια εβδοµάδα, αναφέρθηκε στην κακή οικονοµική 
κατάσταση του ∆ήµου, αφού από τα στοιχεία που έχει προκύπτει έλλειµµα 
209.000 € στα τακτικά έσοδα και 18.100 € στα έκτακτα ανειδίκευτα, τόνισε 
ότι κινδυνεύει η µισθοδοσία των εργαζοµένων, µίλησε για τοκοχρεολύσια για 
δάνεια άνω των 5 εκ. € που παρακρατούνται στην πηγή, για την πληρωµή της 
χωµατερής από τα ανταποδοτικά, πρόβλεψε ότι κάποιοι προµηθευτές δεν θα 
πληρωθούν γιατί είναι στη λίστα του δανείου ενώ αφορούν ανταποδοτικές 
υπηρεσίες, αναφέρθηκε στη λύση της σύµβασης του κ. Α.Βαλασσά, στους 
ειδικούς συµβούλους και στη Γ.Γ. του ∆ήµου και ζήτησε τα πορίσµατα των 
Ε.∆.Ε., δεδοµένου ότι από αυτά προκύπτει πολύ σηµαντική απώλεια εσόδων 
για το ∆ήµο.  

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος υποστήριξε ότι µε το δάνειο υποθηκεύεται το µέλλον 
του ∆ήµου για 25 έτη, θεωρεί ότι αυτό θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση της 
Καθ/τας και του Πρασίνου, σε αύξηση των τελών και σε απολύσεις 
προσωπικού, ενώ αντ΄αυτών πρέπει να ασκηθεί πίεση στην κεντρική εξουσία 
για παροχή χρηµατοδότησης. 

• Ο κ. Χ.Κοπελούσος µίλησε για τα δίκαια αιτήµατα των προµηθευτών που 
έχουν ήδη πληρώσει από την τσέπη τους Φ.Π.Α. και Εφορία, αναφέρθηκε 
στην πληρότητα των τεθέντων από τη µείζονα µειοψηφία όρων και 
επέστρεψε τις κατηγορίες στον κ. Π.Γρετζελιά. 

• Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη σηµείωσε την αποτυχία από πλευράς ∆ιοίκησης 
είσπραξης θεσµοθετηµένων εσόδων, στην εκτόξευση των δαπανών αντί στον 
αναγκαίο περιορισµό τους µε αποτέλεσµα να παρατηρείται απόκλιση µεταξύ 
εσόδων-εξόδων και τόνισε ότι δεν συµφωνεί µε την «εύκολη» λύση του 
δανεισµού. Ο κ. Σ.Πολίτης µίλησε για ‘παιχνίδια’ της ∆ιοίκησης µε τους 
προµηθευτές, υποστήριξε ότι τα χρήµατα πρέπει να διεκδικηθούν από το 
κράτος, όπως κάνουν άλλοι ∆ήµοι, και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να 
συντελέσει στη συσσώρευση νέου βάρους στο ∆ήµο µέσω του δανείου, που 
θα µετακυλισθεί στους δηµότες µε αύξηση των τελών κλπ. 

• Η κα Β.Αγαγιώτου µίλησε για ωµό εκβιασµό από πλευράς ∆ιοίκησης προς τα 
µέλη του ∆.Σ., για ανεκπλήρωτες υποσχέσεις στον κόσµο, για ανικανότητα 
στην είσπραξη των εσόδων, για δηµιουργία εξόδων, είπε ότι έχουν πληρωθεί 
προµηθευτές µε νεότερες οφειλές, για ανάγκη περιστολής δαπανών και µε µη 
πληρωµή αιρετών. Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου µίλησε για ξεκάθαρη στάση της 
µείζονος µειοψηφίας, για την υπερψήφιση από πλευράς τους του 
προϋπολογισµού έτους 2012, αναφέρθηκε στο ιστορικό λήψης δανείων από 
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διαδοχικές διοικήσεις, στην ανάγκη πληρωµής των προµηθευτών, κατηγόρησε 
τη ∆ιοίκηση για ανικανότητα, θεωρεί το δάνειο ως τη µόνη λύση, στη λίστα 
του οποίου όµως υπάρχουν και πολλά τιµολόγια από ανταποδοτικά που ίσως 
δεν πληρωθούν. 

• Από πλευράς των παριστάµενων προµηθευτών µίλησαν οι κ.κ. Π.Σιδέρης, 
Ι.Βαζαίος, Α.∆ηµόπουλος, Μ.Νιάκογλου, Μαστροθεόδωρος, Βαντάζος και 
Τσεσµελής που επικεντρώθηκαν στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που 
έχουν περιέλθει, λόγω των ανεξόφλητων οφειλών του ∆ήµου προς αυτούς. 

• Ο κ.Ν.Παπανικολάου ζήτησε µε τη σειρά του την ψήφιση του δανείου για την 
οικονοµική επιβίωση καταστηµαταρχών και προµηθευτών. Τη συζήτηση 
έκλεισε ο Αντιδήµαρχος κ. Χ.Μπόβος διαβεβαιώνοντας το Σώµα ότι ο ∆ήµος 
προβαίνει µόνο στις εντελώς απαραίτητες δαπάνες και δεσµευόµενος ότι, σε 
περίπτωση υπερψήφισης της εισήγησης για την αποδοχή των όρων του 
δανείου, θα τηρηθεί απόλυτα η σειρά προτεραιότητας κατά την πληρωµή των 
δικαιούχων. 
 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
µε την προσθήκη της πρότασης της µείζονος µειοψηφίας για τη συγκρότηση 
διαπαραταξιακής επιτροπής σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Ε.Πλάτανος, Σ.Πολίτης,  Κ.Α.Μάλλιος, 
Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, και Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 8). 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση και : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012) 
• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/06 
• Τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/10 
• Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 45 του Ν. 3731/08 
• Την αριθ. 3435/23-2-2012 απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π. & ∆ανείων, όπως 

γνωστοποιήθηκε στο ∆ήµο µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 85071/13-8-2012 έγγραφό 
του 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(19 ΥΠΕΡ, 8 ΚΑΤΑ )  
 

Α. Αποδέχεται όλους τους όρους που τέθηκαν από το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων στην υπ΄αριθ. 3459/9-8-2012 Συνεδρίαση για την χορήγηση 
τοκοχρεωλυτικού δανείου, συνολικού ποσού 4.416.004,89 € για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου µέχρι 31/12/2011 προς ισοσκέλιση του 
προϋπολογισµού του οικ. έτους 2012, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του Ν. 4038/2-2-2012 και της υπ’ αρίθµ. 3435/23-2-2012 απόφασης του 
∆.Σ του Τ.Π. & ∆ανείων, όροι οι οποίοι έχουν ως εξής :  
 
1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 25 χρόνια µε έναρξη την 1/1 του επόµενου 

έτους της συνοµολόγησης. 
 
2.  Επιτόκιο : 
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Κυµαινόµενο, αναπροσαρµοζόµενο στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους  (1/1), 
ίσο µε την απόδοση του  Κοινού Κεφαλαίου Λογαριασµού ∆ιαθεσίµων Νοµικών 
Προσώπων και ΦΚΑ που διαχειρίζεται η Τράπεζα Ελλάδος και αποδίδεται  στην 
αµέσως προηγούµενη διαχειριστική χρήση πλέον περιθωρίου 1,22%. Σε καµία 
περίπτωση το επιτόκιο δεν δύναται να είναι  κατώτερο του 5,00%. Μετά την 
επέτειο της πρώτης πενταετίας από την ηµεροµηνία συνοµολόγησης του δανείου 
και σε κάθε επόµενη επέτειο πενταετίας δύναται, (άπαξ ανά πενταετία), µετά από 
αίτηση του ∆ήµου  και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π. & ∆ανείων  
να µετατρέπεται το επιτόκιο από κυµαινόµενο σε σταθερό ή αντίστροφα για την 
υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου. Σε περίπτωση µη αλλαγής ισχύει το 
τελευταίο συµφωνηθέν επιτόκιο. Αρχικό επιτόκιο έως 31-12-2012 (όπως ορίστηκε 
ρητά στην 3435/23-2-2012 απόφαση του ∆.Σ) θα είναι: 5,20%. 
 

3.  Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: ΕΥΡΩ 319.636,46. 
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι ετήσιες, θα υπολογίζονται µε το σύστηµα της 
σύνθετης χρεολυσίας και θα διαµορφώνονται ανάλογα του επιτοκίου στην αρχή 
κάθε ηµερολογιακού έτους (1/1). 
 

4. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) 
πρώτους µήνες του χρόνου. 
 

5. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των 
τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο δανειζόµενος θα εκχωρεί στο Τ.Π. & ∆ανείων από την 
ηµεροµηνία συνοµολόγησης και για όλη τη διάρκεια του δανείου: 

 Από όλα τα δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδα του και κατά προτεραιότητα από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από 
οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα 
µισθώµατα τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, παρούσες και µελλοντικές εκτός εκείνων που δεν 
εκχωρούνται σύµφωνα µε τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και µε τη διάταξη 
της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής 
αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το 
ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση 
του δανείου. 

 Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση µετά των εν γένει τόκων, εξόδων  
κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα  έσοδα του οφειλέτη κατά  
ποσοστό 130%. 

 Σε περίπτωση που οι τοκοχρεολυτικές δόσεις (χορηγηθέντων δανείων, του υπό 
έγκριση δανείου και χορηγηθέντων δανείων από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα) 
υπερκαλύπτουν το ποσό των Κ.Α.Π που δύναται να εκχωρηθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 176 του Ν.3463/2006, ο δανειζόµενος να παράσχει επιπλέον 
συγκεκριµένες και αξιόχρεες  εγγυήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν την εξυπηρέτηση 
του δανείου καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου. 

 
β) Από την ανωτέρω εκχώρηση εξαιρούνται οι παρακάτω στον υπ΄ αριθ. 6 όρο, 

πόροι και µε την επιφύλαξη των σ΄ αυτόν οριζοµένων. 
 
6. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα 

παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδά του, δεν επαρκούν  για την εξυπηρέτηση του 
δανείου, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εξ ιδίων χρηµάτων, απευθείας 
στο δανειστή τα οφειλόµενα, δηλαδή από τα µη εκχωρούµενα στο παρόν αλλά 
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δυνάµενα να το εξυπηρετήσουν έσοδά του σύµφωνα µε το υπ’ αρίθµ. 
7709/21-6-2012 έγγραφο του και συγκεκριµένα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/
Α 

ΚΩ∆. 
ΕΣΟ∆

ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

1 
01 

0122 

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
(ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ) 

€ 
153.142,40 

0,69% 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 
(τέλη από τη 

χρήση 
πεζοδροµίων 

και τη 
πρωτοµαγιά 

2 02 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

€ 14.813,33 0,07% 
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 
(τόκοι 
κεφαλαίου) 

3 
04 

0461, 
045 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

€ 
513.017,86 

2,30% 
 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 
(τέλη από 

καταστήµατα, 
διαφηµίσεις, 

κλπ.) 

4 07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 

€ 
255.750,44 

1,15% 
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

(αφορά 
παράβολα) 

5 15 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

€ 
226.335,56 

1,02% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

6 16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

€ 
24.600,725 

0,11% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

7 22 ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ € 21.201,43 0,09% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

8 32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ 

€ 24.812,17 011% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

9 42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

€ 60.018,79 0,27% ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

   
€ 

1.293.692,7
0 

  

 
7. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο οποιεσδήποτε 

ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των 
τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων 
καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν 
άλλως ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων, µετά από 
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αίτηση του ∆ήµου εντός έξι (6) µηνών  από την εποµένη της λήξης της δεύτερης 
ανωτέρω δόσης, δηλαδή: 

 Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη της λήξης της 
δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και 
τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την ηµεροµηνία που 
χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερηµερίας  χωρίς καµιά διατύπωση,  όλο το 
δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν 
συµβόλαιο κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος εκτελεστός και 
εκκαθαρισµένος, µε ειδική προς τούτο συµφωνία και αποτελεί νόµιµο τίτλο 
είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε.    

 Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο 
άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98. 

8.  Ο ∆ήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την 
απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 
Απόδοση – εκταµίευση δανείου 

9. Το προϊόν του δανείου θα αποδίδεται µετά τη συνοµολόγησή του, ύστερα από 
έγγραφη αίτηση του ∆ήµου, κατόπιν προσκοµίσεως των παρακάτω: 
- Εγγράφου του ∆ήµου αν έχει µειωθεί οποιαδήποτε οφειλή του, που 

εξοφλείται µε το παρόν δάνειο. 
- Εγγράφου του ∆ήµου  για την εκταµίευση του προϊόντος του δανείου. 
- ∆ύο επικυρωµένων αντιγράφων του δανειστικού συµβολαίου και του σχεδίου 

αυτού. 
- Τυχόν επιπλέον απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 

αποπληρωµή των οφειλών. 
α) Απαγορεύεται η πληρωµή οποιουδήποτε ποσού του δανείου για άλλο σκοπό 

και ο δηµοτικός ταµίας υποχρεούται να µην εκτελεί οποιοδήποτε ένταλµα που 
αφορά εξόφληση υποχρέωσης του ∆ήµου άλλης προς το σκοπό χορήγησης 
του δανείου.  

     β) Η εκταµίευση: 
- Το προϊόν του δανείου θα εκταµιεύεται, τµηµατικά, κατόπιν προσκόµισης στο 

δανειστή βεβαίωσης της οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι εξοφλήθηκαν κάθε 
φορά οι δικαιούχοι των αναλυτικών καταστάσεων της έγκρισης, η οποία θα είναι 
υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο των οικονοµικών υπηρεσιών και ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ώστε να πραγµατοποιείται η εκταµίευση της επόµενης δόσης του 
δανείου, µε την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές εξακολουθούν να 
οφείλονται σε περίπτωση δε που θα έχουν µειωθεί θα εκταµιεύεται το ανάλογο 
ποσό και το υπόλοιπο θα άγεται σε έκτακτη απόσβεση του δανείου. 

- Πριν την συνοµολόγηση και πριν την εκταµίευση του δανείου, θα προσκοµίζεται 
στο Τ.Π. και ∆ανείων από το ∆ήµο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου  του 
Κράτους για την τυχόν έγκριση επιχορήγησης του ∆ήµου προς κάλυψη σύµφωνα 
µε την υπ’ αρίθµ. 2/21967/0094/13-3-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους των εν λόγω ληξιπροθέσµων οφειλών και θα αναπροσαρµόζεται 
ανάλογα το ποσό της συνοµολόγησης ή της εκταµίευσης. 

- Στην περίπτωση που ο ∆ήµος µετά την εκταµίευση λάβει επιχορήγηση προς 
εξόφληση των ιδίων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
2/21967/0094/13-3-2012 του Γ.Λ.Κ. τότε το Τ.Π. & ∆ανείων θα καθίσταται 
δικαιούχος του ποσού αυτού και σε περίπτωση που ο ∆ήµος  εισπράξει το ποσό 
αυτό από το Γ.Λ.Κ. υποχρεούται να το καταβάλει σε απόσβεση του δανείου που 
χορηγήθηκε για τον ίδιο σκοπό άλλως το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο και 
απαιτητό κατά το µέρος της επικάλυψης. 
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- Μετά την εκταµίευση του προϊόντος του δανείου ο οφειλέτης θα 
προσκοµίζει στο δανειστή βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου ότι εξοφλήθηκαν οι δικαιούχοι των αναλυτικών καταστάσεων της 
έγκρισης, η οποία θα είναι υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

10. Οι τόκοι από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης 
εξυπηρέτησης του δανείου θα υπολογίζονται κατά την ηµέρα της εκταµίευσης και 
θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο κατά την ηµεροµηνία αυτή. 

11. Το ποσό του δανείου πρέπει να αναληφθεί µέχρι το τέλος του επόµενου  της 
συνοµολόγησης του έτους. Το υπόλοιπο του δανείου ή και ολόκληρο το δάνειο 
που δεν θα έχει αναληφθεί στο ανωτέρω διάστηµα µπορεί να µεταφέρεται σε 
έκτακτη απόσβεση του δανείου. 

12. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαµβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του 
δανείου µέχρι το τέλος του επόµενου της συνοµολόγησης έτους, καθίσταται 
έντοκο υπέρ του ∆ήµου µας µε επιτόκιο κατά µία µονάδα µικρότερο του 
επιτοκίου του παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα 
φέρονται εις πίστωση του λογαριασµού εξυπηρετήσεως των δανείων του ∆ήµου 
µας. 

13. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του,     είτε 
µερικώς. 

14. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή 
καθολικοί διάδοχοι του. 

15. Τα δικαιώµατα υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων για τη ρύθµιση ορίζονται σε ποσοστό 
0,60% επί του ποσού του δανείου µε ανώτερο ποσό 15.000,00 € τα οποία θα 
υπολογίζονται και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο, την ηµέρα της 
εκταµίευσης  του προϊόντος του δανείου. 

16. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση  οποιασδήποτε από 
το δάνειο διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

17. Ο ∆ήµος µας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του (ονοµατεπώνυµο) για την 
υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου 
κ.λ.π. 

18. Ο ∆ήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

19. Ο ∆ήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το προϊόν του δανείου αποκλειστικά 
για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών των δικαιούχων που 
περιλαµβάνονται στην έγκριση του δανείου.   

20. Η από τον ∆ήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει 
στο Ταµείο το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το δάνειο και πριν 
την λήξη του.  

21. Ο ∆ήµος µας υποχρεούται να επιτρέπει την διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου. 
22. Ο ∆ήµος µας υποχρεούται να τηρεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του όλα τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά έγκρισης δανείου και τα οποία θα προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία µας µόνο σε περίπτωση διενέργειας νόµιµου ελέγχου. Αν κατά τη 
διενέργεια ελέγχου αποδειχθεί ότι ο δικαιούχος του δανείου δεν έχει τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, τότε το αναλογούν ποσό δε θα συνοµολογείται ή 
αν έχει συνοµολογηθεί ή εκταµιευθεί, θα επιστρέφεται άµεσα και θα άγεται σε 
µερική απόσβεση του δανείου. 

 
Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν 
εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο. 
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Β. Συγκροτεί τριµελή διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούµενη α) από τον 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαµπο Μπόβο, ως Πρόεδρο, 
αναπληρούµενο από τον Αντιδήµαρχο Τ.Υ.-Πολεοδοµίας & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος  
κ. ∆ηµήτριο Κανταρέλη, β) τον ∆ηµ. Σύµβουλο της µείζονος µειοψηφίας του ∆.Σ. κ. 
Χρήστο Κοπελούσο, αναπληρούµενο από τον ∆ηµ. Σύµβουλο του ιδίου συνδυασµού 
κ. Σωτήριο Κοσκολέτο  και γ) από την ∆ηµ. Σύµβουλο της ελάσσονος µειοψηφίας του 
∆.Σ. κα Σταυρούλα Κοσµά, αναπληρούµενη από τον ∆ηµ. Σύµβουλο του ιδίου 
συνδυασµού κ. Λύσσανδρο Γεωργαµλή, ως µέλη, που θα παρακολουθεί την 
διαδικασία της εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών στους δικαιούχους, 
φροντίζοντας για την πιστή και αυστηρή τήρηση της χρονολογικής σειράς των 
πληρωµών, όπως προβλέπεται και από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Γ. Εξουσιοδοτεί την ∆ήµαρχο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος κα Ευτυχία Γαϊτανά-
Αποστολάκη όπως υπογράψει για λογαριασµό του ∆ήµου µε το Ταµείο 
Παρακαταθηκων & ∆ανείων τη σχετική δανειακή σύµβαση, ως και παν σχετικό προς 
τούτο έγγραφο που απαιτείται για την περαίωση της υπόθεσης και επιµεληθεί 
οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κριθεί αναγκαία για τη συνοµολόγηση και την 
εκταµίευση του δανείου. 
 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   164/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
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Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

Γρετζελιάς Παντελής 

Παπανίκα Αικατερίνη 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
- Ταµειακή Υπηρεσία 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Νοµική Υπηρεσία 
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