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ΘΕΜΑ: «Έγκριση λήψης δανείου του Ενιαίου Φορέα ∆ράσεων για την 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του, βάσει της αριθ. 98/12 απόφασης 
του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
17.12.2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14333/12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2012) 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 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη 
λόγω του προχωρηµένου της ώρας (1.15 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 19.12.2012, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 19.12.2012 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 28/2012 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 
15. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛ. 
16. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 

 

 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 
ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ 
∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
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 ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
(προσήλθε µετά την επανέναρξη της Συνεδρίασης στο 14ο θέµα της Η.∆.) 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Μπόβος Χαράλαµπος                                                          ΟΥ∆ΕΙΣ 
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη 
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Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
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 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
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. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Α.Καβακοπούλου  προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.∆. θεµάτων.  

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.∆. θεµάτων και απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος 

της Η.∆..  

• Οι κ.κ. Ζ.Χωρινός και Ε.Σιµιγδαλά αποχώρησαν από αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. Η δεύτερη επανήλθε κατά τη συζήτηση επί 

του 14ου θέµατος αυτής. 
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• Η κα Σ.Κοσµά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 8ου 

θέµατος της Η.∆...   

• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 7ου 

θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί 

του 6ου θέµατος της Η.∆. ,απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος 

αυτής, επανήλθε κατά τη συζήτηση επί του 14ου θέµατος της Η.∆. και απεχώρησε 

οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 18ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 

9ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε στο 14ο θέµα αυτής. 

• Ο κ. Β.Βαλασσάς απεχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί 

του 8ου θέµατος της Η.∆. , επανήλθε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος αυτής 

και απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος της Η.∆.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 13ου 

θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

7ου θέµατος της Η.∆., αποχώρησε µετά τη ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος αυτής, 

επανήλθε στο 14ο θέµα και απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέµατος της Η.∆.  

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 26ου 

θέµατος της Η.∆. 

• Οι κ.κ. Σ.Κόντος και Λ.Γεωργαµλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση µε την έναρξη της 

συζήτησης επί του 14ου  θέµατος της Η.∆.. Ο δεύτερος αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 17ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 18ου θέµατος της Η.∆., ενώ η κα Α.Παπανίκα προσήλθε στο 14ο θέµα και 

αποχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος αυτής. 

 

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

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

 

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

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

24ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

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.∆.  

24ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 24ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 1775/2-10-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Ενιαίου Φορέα 
∆ράσεων και την υπ΄αρ. 98/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της απόφασης ∆.Σ. 98/2012 

του Νοµικού µας Προσώπου. 
 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ'  αρ. 98/01.10.2012 απόφαση ∆.Σ. του Νοµικού µας 
Προσώπου, που αφορά στην "Λήψη δανείου για την εξόφληση προµηθευτών Π.Ο.Ε." 
 
Παρακαλούµε πολύ να τη φέρετε στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για έκδοση σχετικής δική σας απόφασης. 
 

Απόφαση αρ. 98/12 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/12 
 
Στη Ν. Χαλκηδόνα και στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 21, όπου στεγάζεται 
το Νοµικό Πρόσωπο σήµερα 01.10.2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16.00, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Αδαµάντιου 
Παΐδα, µε αρ. 1732/21.09.2012 που επιδόθηκε αυθηµερόν σε κάθε ένα 
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σύµβουλο χωριστά και στον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
234 και 240 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 94 έως και 101, 
107,108, 143, 148, 151 του ν. 3463/06, παριστάµενου ως γραµµατέα και του 
υπαλλήλου του Νοµικού Προσώπου Ζαχαρόπουλου Χρήστου ∆.Ε. 38 
Πληροφορικής µε βαθµό Α΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία γιατί από τους δέκα πέντε (15) Συµβούλους, παραβρέθηκαν οι εννέα 
(9).  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
         (αν και κλήθηκαν νοµίµως) 
 
1. Παΐδας Αδαµάντιος, Πρόεδρος             1. Αναστασιάδη Ματθίλδη   
2. Κούσουλα Άννα, Αντιπρόεδρος        2. Ματσουκά Βασιλική, Μέλος        
3. Βαρνής Ανδρέας, Γραµµατέας          3. Μπερερή Ελένη, Μέλος    
4. Γκρίντζαλης Ηλίας, Μέλος,             4. Ρόκου Μαρία, Μέλος 
5. ∆ηµητριάδου Μαρία, Μέλος   5. Φαφούτη Σοφία, Μέλος 
6. Ευαγγελινός Κωνσταντίνος, Μέλος   6. Χατζηδάκη Μαρία, Μέλος                         
7. Παυλοπούλου Βασιλική, Μέλος                                                                                    
8. Τάφας Ηλίας, Μέλος                                                             
9. Χριστοδουλίδης  Κωνσταντίνος, Μέλος              
 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρει 
στο ∆.Σ. ότι:  
 
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 δήµοι 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 δήµου ή περιφέρειας 

δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής 
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. 

β) Το συνολικό χρέος του δήµου 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. 
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2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, ήτοι: 
 
Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 
 
"1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν τον οργανισµό της 
εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την 
ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα 
ιδρύµατα." 
 
Στην παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 236 και του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
 
Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:   
 
"3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, 
τον απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε 
εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, 
ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούµενη 
έγκριση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον 
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται µέσα δέκα (10) ηµέρες, αφότου 
περιήλθε στο ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου". 
 
Με την αριθ. πρωτ. 43093/30.7.2010 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών καθορίστηκε ως 
ανώτατο όριο του συνολικού χρέους δήµου που προβαίνει σε δανεισµό, ποσοστό 
60% επί των συνολικών εσόδων του. 
 
Ως συνολικό χρέος του δήµου θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν: 
 
α) Για τους δήµους 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 δήµους 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 δήµου λαµβάνονται: 
 
α) Για τους δήµους 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 δήµους 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). 
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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 δήµους 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. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία ως προς τα έσοδα για το Νοµικό µας Πρόσωπο αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα έχουν αντληθεί από τους απολογιστικούς 
πίνακες των πρώην και του νυν Νοµικού Προσώπου και ως προς τις υποχρεώσεις από 
καταστάσεις των πρώην και του νυν Νοµικού Προσώπου που υπάρχουν στην 
υπηρεσία µας: 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
     
 2009 2010 2011  
     

2006 33.831,38 33.831,38 33.831,38  
2007 23.071,99 23.071,99 23.071,99  
2008 29.856,04 29.856,04 29.856,04  
2009 253.683,88 253.683,88 253.683,88  
2010  465.874,12 465.874,12  
2011   432.110,84  

     
 340.443,29 806.317,41 1.238.428,25  
     
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ  795.062,98  
     
ΕΣΟ∆Α     
     
 2009 2010 2011  
     
 288.113,55 232.181,24 20.000,00 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
 427.624,79 347.847,57 91.000,00 Π.Κ. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
 1.029.924,17 995.780,07 203.794,90 Κ.Π.Α. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
 0,00 0,00 18.905,01 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 0,00 0,00 161,43 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 0,00 0,00 1.312.574,94 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 278.384,51 254.938,62 60.000,00 ΚΑΠΗ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
 588.160,37 507.021,93 138.400,00 Α.Ο. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

 410.524,80 352.521,58 100.000,00 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 85.193,03 94.155,69 10.000,00 ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
 240.459,11 135.145,98 16.400,00 Π.Κ. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
 65.090,90 47.083,48 6.800,00 Ο.Ν.Α. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
     
 3.413.475,23 2.966.676,16 1.978.036,28  
     
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Χ.Υ. 2.786.062,56  
     
60% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1.671.637,53  
     
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ  130.000,00  
     
20% ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  395.607,26  
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ΕΤΟΥΣ 2011 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την λήψη 
απόφασης για τη λήψη δανείου συνολικού ποσού 795.062,98 € από το Τ. Π. &  
∆ανείων ή από άλλο πιστωτικό Οργανισµό για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων η µη 
οφειλών, όπως εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες και βεβαιώνει ότι όλες οι 
ληξιπρόθεσµες οφειλές που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες αναλυτικές 
καταστάσεις απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 31.12.2011 
 

1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 0,00 
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 358.039,75 
3. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 718.189,11 
4. ∆ΕΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΛΟΙΠΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 
46.912,83 
5. ΕΝΟΙΚΙΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 1.591,84 
 
Επειδή το σύνολο των υποχρεώσεων υπερβαίνει το ποσό του αιτούµενου δανείου, 
για την υπαγωγή ανεξόφλητων υποχρεώσεων στην κατάσταση για την λήψη δανείου, 
προτείνεται να σχηµατιστεί επιτροπή από τρία µέλη του ∆.Σ. για την κατάρτιση της 
σχετικής κατάστασης. Προτείνονται οι κ. Αδαµάντιος Παϊδας, κα Άννα Κούσουλα και 
κ.  Ηλίας Γκρίντζαλης. Στη σχετική κατάσταση θα υπαχθούν µε σειρά προτεραιότητας 
οι παλαιότερες οφειλές.   
 
Καλείται µε βάσει τα παραπάνω δεδοµένα το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, µελέτησε τις σχετικές καταστάσεις 
όπως αυτές εµφανίζονται παραπάνω και είναι απόρροια από τους 
απολογιστικούς πίνακες και τις υπάρχουσες καταστάσεις των πρώην και του 
νυν Νοµικού Προσώπου, τις συνηµµένες καταστάσεις οφειλών, τις σχετικές 
διατάξεις των νόµων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία µε ψήφους οκτώ έναντι ενός  
 

Μειοψηφούσης της κας Παυλοπούλου Βασιλικής η οποία καταψηφίζει τη λήψη 
δανείου µε την αιτιολογία ότι δεν θέλει να επιβαρύνει το Νοµικό Πρόσωπο και 
κατά συνέπεια το ∆ήµο µε ένα ακόµα δάνειο που στην ουσία πάλι θα το 
πληρώσουν οι δηµότες. 
 
1. Εγκρίνει τη λήψη δανείου συνολικού ποσού 795.062,98 € από το Τ. Π. &  

∆ανείων ή από άλλο πιστωτικό Οργανισµό για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων η µη 
οφειλών και βεβαιώνει ότι όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που περιλαµβάνονται στις 
συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις απορρέουν από υποχρεώσεις που 
εξακολουθούν να οφείλονται. 

2. Επειδή το σύνολο των υποχρεώσεων υπερβαίνει το ποσό του αιτούµενου δανείου, 
για την υπαγωγή ανεξόφλητων υποχρεώσεων στην κατάσταση για την λήψη 
δανείου, συστήνει επιτροπή από τρία µέλη του ∆.Σ. και συγκεκριµένα από τους κ. 
Αδαµάντιο Παΐδα, κα Άννα Κούσουλα και κ. Ηλία Γκρίντζαλη για την κατάρτιση της 
σχετικής κατάστασης Στη σχετική κατάσταση θα υπαχθούν µε σειρά 
προτεραιότητας οι παλαιότερες οφειλές.   
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Η απόφαση αυτή πήρε α/α 98/12. 
 
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. 
 

• Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. κ. Α.Παΐδας εισηγήθηκε το θέµα. Ο κ. 
Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στις οφειλές του Ν.Π. και ζήτησε να 
συµπεριληφθούν στην επιτροπή παρακολούθησης της εξόφλησης των 
οφειλών και οι κ.κ. Κ.Ευαγγελινός και Ε.Αντωνόπουλος. Ο κ. Σ.Κόντος έκανε 
λόγο για πολλά δάνεια και συρρίκνωση των εσόδων. Οι κ.κ. Β.Βαλασσάς και 
Κ.Α.Μάλλιος υπογράµµισαν ότι η ίδια πολιτική που ασκείται στο ∆ήµο, και µε 
την οποία διαφωνούν, εφαρµόζεται και στο Ν.Π. Ο κ. Ε.Πλάτανος 
αναφέρθηκε στα τροφεία και στην απουσία προσπάθειας περιορισµού των 
δαπανών. Ο κ. Π.Γρετζελιάς ανέφερε τη νοµοθεσία, όσον αφορά τα δάνεια για 
επενδύσεις. Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη ζήτησε να αυξηθεί η επιχορήγηση του 
∆ήµου προς το Νοµ. Πρόσωπο. 

 
 
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. 
Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, 
∆.Ε.Γκούµα, Κ.Α.Μάλλιος, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα και Χ.∆ηµακόπουλος 
(σύνολο 10).  

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1, 176 και 264 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

• Τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3, 236 παρ. 1 και 240 παρ. 2 του Ν. 
3463/06 (∆&Κ Κώδικας) 

• Την αριθ. πρωτ. 43093/30.7.2010 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(17 ΥΠΕΡ-10 ΚΑΤΑ) 
 
Εγκρίνει τη λήψη από το Ν.Π.∆.∆. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ», βάσει της αριθ. 98/2012 
απόφασης του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού 
ποσού 795.062,98 € από το Τ. Π. &  ∆ανείων ή από άλλο πιστωτικό Οργανισµό για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων η µη οφειλών του, οι οποίες περιλαµβάνονται στις 
συνηµµένες στην ανωτέρω απόφαση αναλυτικές καταστάσεις και απορρέουν από 
υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 31.12.2011 

 
1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 0,00 
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 358.039,75 
3. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 718.189,11 
4. ∆ΕΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΛΟΙΠΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε € 
46.912,83 
5. ΕΝΟΙΚΙΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 1.591,84 
 
 
• Επισηµαίνεται ότι επειδή το σύνολο των υποχρεώσεων του Νοµικού Προσώπου 

υπερβαίνει το ποσό του αιτούµενου δανείου, για την υπαγωγή ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων στην κατάσταση για την λήψη δανείου, έχει συσταθεί µε την αριθ. 
98/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου επιτροπή αποτελούµενη από 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Αδαµάντιο Παΐδα, την Αντιπρόεδρο κα Άννα Κούσουλα 
και το µέλος αυτού κ. Ηλία Γκρίντζαλη για την κατάρτιση της σχετικής 
κατάστασης, στην οποία θα υπαχθούν µε σειρά προτεραιότητας οι παλαιότερες 
οφειλές.   

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   225/2012. 

 

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. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
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Κόντος Σταύρος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 

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 :  

- Ενιαίο Φορέα ∆ράσεων 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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