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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων εγκριθέντος τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού  € 3.000.000,00.- για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 18.10.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8 µ.µ., ύστερα 
από την αριθ. Πρωτ. 11664/19/14.10.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
19/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 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 : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
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: 210/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12533/11.11.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 18.10.2011 
Συνεδρίασης Νο. 20/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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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. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆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. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆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 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
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 άπαντες (και 
οι 33) παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                           ΟΥ∆ΕΙΣ       
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Παπανίκα Αικατερίνη                                                  
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                                 
Παπαλουκά Ευτυχία      
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
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Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  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.  

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της  κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

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

14ο  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
 
 
Οι επικεφαλείς 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.∆.  

 

14ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10257/29-8-2011 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου, ανέφερε προς το 
Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
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Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 61546/4-8-2011 

έγγραφό του, µας έκανε γνωστό ότι στις υπ’ αριθ. 3406/23-06-2011,                    

3412/28-7-2011  συνεδριάσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, εγκρίθηκε η 

χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου  προς το δήµο µας, συνολικού ποσού 

3.000.000,00   ΕΥΡΩ,  για   την εξόφληση  ληξιπροθέσµων οφειλών προς ιδιώτες, 

(φυσικά και νοµικά πρόσωπα), δικαιούχους σύµφωνα µε τις διαµορφωθείσες από 

την Υπηρεσία µας αναλυτικές καταστάσεις της έγκρισης, για οφειλές που 

προέκυψαν από την εκτέλεση έργων , προµηθειών & αµοιβή εκπόνησης µελετών   

ως εξής: 

 

   1)  ποσό  € 1.000.000,00  για εκτέλεση έργων 

 2)  ποσό € 1.950.000,00   € για εκτέλεση προµηθειών 

 3)  ποσό  € 50.000,00  για εκπόνηση µελετών 

 

 

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. 176 Ν. 3463/2006 

θα λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του (µε την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου) & το άρθρο 42 του Ν. 3731/2008.                                                          

2. Το αποδεικτικό δηµοσίευσης (σε δύο αντίγραφα) της παραπάνω απόφασης καθώς 

επίσης και το έγγραφό µας (σε δύο αντίγραφα) µε το οποίο θα κοινοποιήσουµε 

την απόφασή σας στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.    

3. Την ασφαλιστική ενηµερότητα του Ι.Κ.Α 

 

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, στις υπ’ αριθ. 

3406/23-6-2011,  3412/28-7-2011 συνεδριάσεις του, για τη χορήγηση δανείου ποσού 

3.000.000,00  ΕΥΡΩ για  την   εξόφληση  ληξιπροθέσµων οφειλών προς ιδιώτες, 

(φυσικά και νοµικά πρόσωπα), δικαιούχους σύµφωνα µε τις διαµορφωθείσες από 

την Υπηρεσία αναλυτικές καταστάσεις της έγκρισης, για οφειλές που προέκυψαν 

από την εκτέλεση έργων , προµηθειών & αµοιβή εκπόνησης µελετών , ήτοι: 

   1)  ποσό  € 1.000.000,00  για εκτέλεση έργων 

 2)  ποσό € 1.950.000,00   € για εκτέλεση προµηθειών 

3)  ποσό  € 50.000,00  για εκπόνηση µελετών και οι οποίοι έχουν ως εξής: 

1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 10 χρόνια µε έναρξη την 1/1 του επόµενου 

έτους της συνοµολόγησης. 

2.  Επιτόκιο χορήγησης προς έξι και µηδέν δύο τοις εκατό ( 6,02 % ) .   
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3.  Eτήσια τοκοχρεολυτική δόση : 407.990,19   ΕΥΡΩ. 

     Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι ετήσιες και σταθερές και υπολογίζονται µε το 

σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. 

4. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11)  

πρώτους µήνες του χρόνου. 

5. Για την ασφάλεια του δανείου ο ∆ήµος µας:       

Εκχωρεί από τώρα και µεταβιβάζει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 

από τα δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά του τακτικά και έκτακτα παρόντα και 

µέλλοντα, και από τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και       επιχορηγήσεις εκ 

µέρους του Ελληνικού δηµοσίου ή τρίτων, ανάλογο ποσό - εκτός εκείνων που δεν 

εκχωρούνται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του 

Ν.3463/2006, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 45 του                  Ν. 3731/2008 - ώστε από τα έσοδα αυτά, 

σε όλη τη διάρκεια του δανείου και µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, να 

παρακρατείται οίκοθεν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή να 

αποδίδεται σ’ αυτό το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης, και κάθε άλλο ποσό που 

οφείλεται από και εξ αιτίας του δανείου, παρέχει δε για το σκοπό αυτό, από τώρα 

και προς εκτέλεση των ανωτέρω, την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του 

προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων όσο και προς οποιονδήποτε τηρεί 

λογαριασµό ή ενεργεί ή θα ενεργεί τις εισπράξεις του. 

Επίσης ο ∆ήµος δηλώνει ότι ποσό ίσο µε την τοκοχρεολυτική δόση του 

συνοµολογουµένου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί, ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου 

δανειστή, ούτε θα συµβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου. 

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 αναλαµβάνει να καταβάλλει εξ ιδίων χρηµάτων απευθείας  

στο δανειστή,  είτε ολόκληρο το οφειλόµενο ενδεκατηµόριο  είτε κατά το 

ελλείπον µέχρι τη συµπλήρωσή του, µέχρι τη λήξη της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής 

δόσης, άλλως ισχύει ο  7
ος

 όρος της παρούσας. 

7.  Ο ∆ήµος µας καθίσταται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει την οφειλόµενη ετήσια 

τοκοχρεολυτική δόση κατά την ηµέρα της λήξης της και τα τυχόν κάθε µορφής 

έξοδα και κάθε είδους τόκους και λοιπές απαιτήσεις στις χρονολογίες που θα 

καθορισθούν στο δανειστικό συµβόλαιο. 
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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) Το προϊόν του δανείου θα αποδίδεται απ’ ευθείας από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων στο δανειζόµενο Ο.Τ.Α., για εξόφληση όλων των 

δικαιούχων που περιλαµβάνονται στις αναλυτικές καταστάσεις της έγκρισης του 

δανείου.  

 β) 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.  

 γ) Η εκταµίευση θα γίνεται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µε προτεραιότητα τις            

οφειλές που πρέπει να αποδοθούν εντός νοµίµων προθεσµιών. 

Το προϊόν του δανείου θα εκταµιεύεται στο σύνολό του 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. 

10. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαµβάνεται και για το χρονικό διάστηµα 

από κάθε ανάληψη και µέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα 

παρακρατείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο απλός τόκος που 

αντιστοιχεί σε κάθε αναλαµβανόµενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το µε το ίδιο επιτόκιο 

και για το ίδιο διάστηµα αναλογούν προεξόφληµα. 

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 
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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. Όλα γενικά τα δικαιώµατα υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 

τρίτων για την αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων σε ποσοστό 0,50% επί του 

ποσού του δανείου σύµφωνα µε τις 2291/92 & 2850/2001 αποφάσεις του ∆.Σ. του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και τυχόν επιβαρύνσεις που αφορούν την 

συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και  εξόφληση του δανείου και γενικά κάθε είδους 

έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια του δανείου, θα υπολογίζονται 

την ηµέρα της εκταµίευσης και θα παρακρατούνται από το ποσό 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, ήτοι τη ∆ήµαρχο κα 

Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη, 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. 
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22. Ο ∆ήµος µας υποχρεούται να τηρεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του όλα τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά έγκρισης δανείου – σύµφωνα µε την 3144/20-12-2006 

απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων – 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 επικεφαλείς 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. Κ.Α.Μάλλιος για την ασφάλεια του δανείου. 
Ο κ. Ε.Πλάτανος θεωρεί επαχθείς τους όρους. 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου µίλησε για τους τόκους και πρότεινε επιµήκυνση των 
δανειακών υποχρεώσεων. 
Ο κ. Σ.Κόντος δήλωσε ότι δεν συναινεί και θεωρεί την απόφαση πολιτική. 
Ο κ. Β.Βαλασσάς καταψηφίζει, όπως έπραξε και στον προϋπολογισµό. 
Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη δήλωσε ότι ψηφίζει αλλά πρέπει να εξευρεθούν και άλλοι 
πόροι. 
Ο κ. Μ.Κουτσάκης κάλεσε το Σώµα να σταθεί στο ύψος του. 
Ο κ. Χ.Μπόβος µίλησε για το ιστορικό του θέµατος. 
Η κα Α.Παπανίκα θεωρεί ότι πρέπει να µειωθούν οι δαπάνες. 
Ο κ. Ζ.Χωρινός δήλωσε ότι δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη ψήφισης του 
θέµατος. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά, Χ.∆ηµακόπουλος, 
Β.Αγαγιώτου, Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι,Τοµπούλογλου, 
Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, 
∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης  και  Κ.Α.Μάλλιος ενώ λευκό ψηφίζουν οι κ.κ. 
Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά και Λ.Γεωργαµλής. 

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 2 και 4 του Ν. 3463/06 
• Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 45 του Ν. 3731/08 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(14  ΥΠΕΡ, 19 ΚΑΤΑ )  
 
Απορρίπτει την εισήγηση για την αποδοχή των όρων εγκριθέντος τοκοχρεολυτικού 
δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού  € 3.000.000,00.- για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου, δεδοµένου ότι  κατά την 
διεξαχθείσα ψηφοφορία δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το άρθρο 176 του Ν. 
3463/06 (παρ. 2 και 4) για λήψη δανείου αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 επί του 
συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (22 ψήφοι). 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   210/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
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Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
- ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
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