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ΘΕΜΑ: «Έγκριση σχεδίου Σύµβασης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ( Ε.Υ.∆.Α.Π.) Α.Ε» για την 
ρύθµιση παλαιών οφειλών και είσπραξη τρεχουσών οφειλών του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος». 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
28.12.2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14841/28-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 28/2012) 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 παρ. 5 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: 230/ 2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 14947/31-12-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.12.2012 
έκτακτης Συνεδρίασης Νο. 29/2012 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 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Μπόβος Χαράλαµπος                                                             
ΚότσιραςΠαύλος                                                     Κουτσάκης Μιχαήλ                                                                              
ΠαϊδαςΑδαµάντιος                                                   Αγαγιώτου Βασιλική                                                                            
Χωρινός Ζαχαρίας                                                  Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη    ΤοµπούλογλουΙωάννης      
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                                 Γραµµένος Σπυρίδων 
Παπαλουκά Ευτυχία                                               Κοσκολέτος Σωτήριος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                       Κόντος Σταύρος      
Παπακώστας Γεώργιος                                           Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Καραβίας Γεώργιος                                                Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Χατζηδάκη Μαρία                                                   Πολίτης Σταύρος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος       Μάλλιος Κλεοµ.-Αθανάσιος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
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Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                           
Παπανίκα Αικατερίνη   
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
                                              
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

 

Απουσίες :  

 

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 

µοναδικό  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10, συµφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

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.∆.  

 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και 
µε βάση το διαβιβασθέν Σχέδιο Σύµβασης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρεχουσών 
οφειλών µεταξύ του ∆ήµου και της Ε.Υ∆.ΑΠ. ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:  
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Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας Σχέδιο Σύµβασης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρεχουσών 
οφειλών µεταξύ του ∆ήµου και της Ε.Υ∆.ΑΠ. το οποίο πρέπει να εγκρίνουµε. 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  
 
 

 
 
Στην Αθήνα, σήµερα ������������������, µεταξύ : 

 

Α. Της εδρεύουσας στο ∆ήµο Γαλατσίου (οδός Ωρωπού 156) Ανώνυµης Εταιρίας µε 

την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.Υ∆.Α.Π.», όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου κ. Σταυρίδη 

Στέλιο, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε την  ���������.απόφαση   του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου και 

 

Β. Του  ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ   που εδρεύει στην οδό 

∆εκελείας 97 στην Χαλκηδόνα  και εκπροσωπείται νόµιµα από τη ∆ήµαρχο κ. 

Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία,   η οποία ενεργεί σύµφωνα µε την µε αριθµό 230/12 

Απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, η οποία έχει αποσταλεί στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής µε αριθ. Πρωτ. 14948/31-12-2012 που εφεξής θα 

ονοµάζεται ο «∆ΗΜΟΣ»  

 

Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

1 Η  Ε.Υ∆.ΑΠ  δηλώνει ότι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας οφείλει 

συνολικά το ποσό των € 527.719,08.  Το τελικό ποσό της οφειλής 

αναλύεται ως εξής: 

 

Οφειλές από υδροληψία 399.540,34 

Τέλη αποχέτευσης 22%: 36.795,13 

10% (δικαιώµατα σύνδεσης Ν.1068/80 αρθρ.13 παρ.6) -22.329,35 

Επισκευές  6.978,40 

Προσαυξήσεις 99.683,12 
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∆ικαστικά έξοδα 

 

7.051,44 

ΣΥΝΟΛΟ 527.719,08 

 

 

 

2. Ο ∆ήµος αναγνωρίζει ότι οφείλει στην Ε.Υ∆.Α.Π. το ποσό ύψους 428.035,96€ και 

αναλύεται ως εξής:  

 

Οφειλές από υδροληψία 399.540,34 

Τέλη αποχέτευσης 22%: 36.795,13 

10% (δικαιώµατα σύνδεσης Ν.1068/80 αρθρ.13 παρ.6) -22.329,35 

Επισκευές  6.978,40 

∆ικαστικά έξοδα 

 

7.051,44 

ΣΥΝΟΛΟ 428.035,96 

 

                                                                                                                 

O ∆ήµος δεν αναγνωρίζει το ποσό των προσαυξήσεων ποσό ύψους 99.683,12 € 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ, έναντι της οφειλής του άρθρου 2 της παρούσας, κατέθεσε στην αρµόδια 

Υπηρεσία Λογαριασµών ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α, και Μεγάλων Πελατών το ποσό των 

€130.000,00 στις ��������. ως έναντι προκαταβολής από το οποίο θα 

εξοφλήσει και τα δικαστικά έξοδα ύψους 7.051,44€ Το µετά τις ως άνω καταβολές 

υπόλοιπο των €298.035,96 ο ∆ήµος δεσµεύεται να το εξοφλήσει σε είκοσι τέσσερις 

(24) ισόποσες συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις των €12.418,17 κάθε µία. Η πρώτη δόση 

θα καταβληθεί µέχρι την ����.. Οι υπόλοιπες θα εξοφλούνται µέχρι το τέλος κάθε 

εποµένου µηνός 

 

3.1 Ρητώς συµφωνείται ότι ο ∆ΗΜΟΣ θα καταβάλλει εµπρόθεσµα τόσο  τις 

προαναφερόµενες µηνιαίες δόσεις του άρθρου 2.1 της παρούσας, καθώς και τους 

τρέχοντες λογαριασµούς υδροληψίας που εκδίδει η Ε.Υ∆.Α.Π. προς τον ∆ΗΜΟ. 

 

3.2 Ληξιπρόθεσµος καθίσταται κάθε λογαριασµός που αφορά τρέχουσα 

κατανάλωση, µετά την πάροδο της αναγραφόµενης επ΄ αυτού ηµεροµηνίας 

εξόφλησης. 

 

4. Σε εγγύηση των αναφερόµενων στο άρθρο  3.1 της παρούσας, ο ∆ΗΜΟΣ 

κατέθεσε  εγγυητική επιστολή, ποσού €20.000,00. Το ποσό της εγγύησης 
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υπολογίστηκε ώστε να αντιστοιχεί σε  λογαριασµό καταναλώσεων του ∆ΗΜΟΥ  για 

ένα µέσο µήνα. 

Η Ε.Υ∆.Α.Π. θα δικαιούται να εισπράττει, εφ άπαξ ή σταδιακά, οποιαδήποτε ποσά εκ 

της άνω εγγύησης ή και το σύνολό της, εφόσον ο ∆ΗΜΟΣ δεν εξοφλεί εµπρόθεσµα 

οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του προς την Ε.Υ∆.Α.Π.  

Η σταδιακή ή η εφάπαξ είσπραξη της εγγύησης αποσβένει ισοπόσως και αναλόγως 

µέρος ή το σύνολο του τυχόν υπολοίπου της οφειλής. 

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής είσπραξης της εγγύησης και µε την προϋπόθεση ότι 

ο ∆ΗΜΟΣ δεν θα συµπληρώσει ή αντικαταστήσει την εγγύηση αυτή µε άλλη 

ισόποση, εισπρακτέα µε τους ιδίους όρους, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την 

µερική ή ολική είσπραξή της, η ρύθµιση παύει να ισχύει και ολόκληρο το οφειλόµενο 

ποσό µετά την αφαίρεση των όσων θα έχουν µέχρι τότε καταβληθεί, καθίσταται 

ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής , 

από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επί µέρους ποσά είχαν καταστεί 

ληξιπρόθεσµα 

 

5.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων της παρούσας από τον 

οφειλέτη ∆ΗΜΟ, η παρούσα σύµβαση παύει να ισχύει αυτοδικαίως στο σύνολό της 

και ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό (κύριες οφειλές και προσαυξήσεις εκπροθέσµου 

καταβολής ) καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό µε τις νόµιµες προσαυξήσεις 

εκπροθέσµου καταβολής από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επί µέρους ποσά 

είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα, δυναµένης της Ε.Υ∆.Α.Π. να επιδιώξει άµεσα την 

είσπραξη της απαίτησής της κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ε.∆.Ε. και 

επιπλέον να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας την 

οποία ήθελε υποστεί από την παράβαση των όρων της παρούσας σύµβασης.  

 

5.2 Σε κάθε περίπτωση παράβασης της παρούσας από τον οφειλέτη ∆ΗΜΟ, η 

Ε.Υ∆.Α.Π. διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως της, να διακόψει την υδροδότηση,  του 

∆ήµου, µέχρις ότου αυτός εξοφλήσει τις οφειλές του προς την Ε.Υ∆.Α.Π. και 

συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την παρούσα 

σύµβαση και τις συµβάσεις υδροληψίας.  

 

6. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης συµφωνείται να είναι µέχρι 

&&&&&&&&&&.. 

 

7. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης κηρύσσονται µε κοινή συµφωνία των 

συµβαλλοµένων, ουσιώδεις.  

 

ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΗΓ-ΥΥΗ



 7 

8. Κατά τα λοιπά, η παρούσα σύµβαση και η υδροδότηση του ∆ΗΜΟΥ θα 

διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. 

 

9.  Η Ε.Υ∆.Α.Π. επιφυλάσσεται των νοµίµων δικαιωµάτων της σε ότι αφορά το ποσό 

ύψους 99.683,12 € των προσαυξήσεων εκπρόθεσµου καταβολής  

 

Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συµβαλλόµενους, οι 

οποίοι υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε τέσσερα (4) ίδια πρωτότυπα, από τα 

οποία έλαβαν, δύο (2) η Ε.Υ∆.Α.Π., και δύο (2) ο ∆ΗΜΟΣ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

Για το ∆ΗΜΟ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  
Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

    ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
   

 
 
Επίσης µαζί µε την έγκριση πρέπει να γίνει και αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικ. έτους 2012, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται. 
 
Καλείσθε 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. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Α. Εγκρίνει την υπογραφή Σύµβασης Ρύθµισης παλαιών οφειλών και είσπραξης 
τρεχουσών οφειλών του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος που θα υπογραφεί µεταξύ 
αυτού και της Ε.Υ∆.ΑΠ. Α.Ε., σχέδιο της οποίας έχει ως εξής :  
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  
 
 

 
 
Στην Αθήνα, σήµερα ������������������, µεταξύ : 

 

Α. Της εδρεύουσας στο ∆ήµο Γαλατσίου (οδός Ωρωπού 156) Ανώνυµης Εταιρίας µε 

την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.Υ∆.Α.Π.», όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου κ. Σταυρίδη 

Στέλιο, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε την  �������.. απόφαση   του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου και 

 

Β. Του  ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ   που εδρεύει στην οδό 

∆εκελείας 97 στην Χαλκηδόνα  και εκπροσωπείται νόµιµα από τη ∆ήµαρχο κ. 

Γαίτάνη – Αποστολάκη Ευτυχία,   η οποία ενεργεί σύµφωνα µε την µε αριθµό 230/12 

Απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, η οποία έχει αποσταλεί στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής µε αριθ. Πρωτ. 14948/31-12-2012 που εφεξής θα 

ονοµάζεται ο «∆ΗΜΟΣ»  

 

Συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

2 Η  Ε.Υ∆.ΑΠ  δηλώνει ότι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας οφείλει 

συνολικά το ποσό των € 527.719,08.  Το τελικό ποσό της οφειλής 

αναλύεται ως εξής: 

 

Οφειλές από υδροληψία 399.540,34 

Τέλη αποχέτευσης 22%: 36.795,13 

10% (δικαιώµατα σύνδεσης Ν.1068/80 αρθρ.13 παρ.6) -22.329,35 

Επισκευές  6.978,40 

Προσαυξήσεις 99.683,12 

∆ικαστικά έξοδα 

 

7.051,44 
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ΣΥΝΟΛΟ 527.719,08 

 

 

3. Ο ∆ήµος αναγνωρίζει ότι οφείλει στην Ε.Υ∆.Α.Π. το ποσό ύψους 428.035,96€ και 

αναλύεται ως εξής:  

 

Οφειλές από υδροληψία 399.540,34 

Τέλη αποχέτευσης 22%: 36.795,13 

10% (δικαιώµατα σύνδεσης Ν.1068/80 αρθρ.13 παρ.6) -22.329,35 

Επισκευές  6.978,40 

∆ικαστικά έξοδα 

 

7.051,44 

ΣΥΝΟΛΟ 428.035,96 

 

                                                                                                                 

O ∆ήµος δεν αναγνωρίζει το ποσό των προσαυξήσεων ποσό ύψους 99.683,12 € 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ, έναντι της οφειλής του άρθρου 2 της παρούσας, κατέθεσε στην αρµόδια 

Υπηρεσία Λογαριασµών ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α, και Μεγάλων Πελατών το ποσό των 

€130.000,00 στις �����.. ως έναντι προκαταβολής από το οποίο θα εξοφλήσει 

και τα δικαστικά έξοδα ύψους 7.051,44€ Το µετά τις ως άνω καταβολές υπόλοιπο 

των €298.035,96 ο ∆ήµος δεσµεύεται να το εξοφλήσει σε είκοσι τέσσερις (24) 

ισόποσες συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις των €12.418,17 κάθε µία. Η πρώτη δόση θα 

καταβληθεί µέχρι την ���������.. Οι υπόλοιπες θα εξοφλούνται µέχρι το 

τέλος κάθε εποµένου µηνός 

 

3.1 Ρητώς συµφωνείται ότι ο ∆ΗΜΟΣ θα καταβάλλει εµπρόθεσµα τόσο  τις 

προαναφερόµενες µηνιαίες δόσεις του άρθρου 2.1 της παρούσας, καθώς και τους 

τρέχοντες λογαριασµούς υδροληψίας που εκδίδει η Ε.Υ∆.Α.Π. προς τον ∆ΗΜΟ. 

 

3.2 Ληξιπρόθεσµος καθίσταται κάθε λογαριασµός που αφορά τρέχουσα 

κατανάλωση, µετά την πάροδο της αναγραφόµενης επ΄ αυτού ηµεροµηνίας 

εξόφλησης. 

 

4. Σε εγγύηση των αναφερόµενων στο άρθρο  3.1 της παρούσας, ο ∆ΗΜΟΣ 

κατέθεσε  εγγυητική επιστολή, ποσού €20.000,00. Το ποσό της εγγύησης 

υπολογίστηκε ώστε να αντιστοιχεί σε  λογαριασµό καταναλώσεων του ∆ΗΜΟΥ  για 

ένα µέσο µήνα. 
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Η Ε.Υ∆.Α.Π. θα δικαιούται να εισπράττει, εφ άπαξ ή σταδιακά, οποιαδήποτε ποσά εκ 

της άνω εγγύησης ή και το σύνολό της, εφόσον ο ∆ΗΜΟΣ δεν εξοφλεί εµπρόθεσµα 

οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του προς την Ε.Υ∆.Α.Π.  

Η σταδιακή ή η εφάπαξ είσπραξη της εγγύησης αποσβένει ισοπόσως και αναλόγως 

µέρος ή το σύνολο του τυχόν υπολοίπου της οφειλής. 

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής είσπραξης της εγγύησης και µε την προϋπόθεση ότι 

ο ∆ΗΜΟΣ δεν θα συµπληρώσει ή αντικαταστήσει την εγγύηση αυτή µε άλλη 

ισόποση, εισπρακτέα µε τους ιδίους όρους, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την 

µερική ή ολική είσπραξή της, η ρύθµιση παύει να ισχύει και ολόκληρο το οφειλόµενο 

ποσό µετά την αφαίρεση των όσων θα έχουν µέχρι τότε καταβληθεί, καθίσταται 

ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής , 

από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επί µέρους ποσά είχαν καταστεί 

ληξιπρόθεσµα 

 

5.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων της παρούσας από τον 

οφειλέτη ∆ΗΜΟ, η παρούσα σύµβαση παύει να ισχύει αυτοδικαίως στο σύνολό της 

και ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό (κύριες οφειλές και προσαυξήσεις εκπροθέσµου 

καταβολής ) καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό µε τις νόµιµες προσαυξήσεις 

εκπροθέσµου καταβολής από τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα επί µέρους ποσά 

είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα, δυναµένης της Ε.Υ∆.Α.Π. να επιδιώξει άµεσα την 

είσπραξη της απαίτησής της κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ε.∆.Ε. και 

επιπλέον να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας την 

οποία ήθελε υποστεί από την παράβαση των όρων της παρούσας σύµβασης.  

 

5.2 Σε κάθε περίπτωση παράβασης της παρούσας από τον οφειλέτη ∆ΗΜΟ, η 

Ε.Υ∆.Α.Π. διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως της, να διακόψει την υδροδότηση,  του 

∆ήµου, µέχρις ότου αυτός εξοφλήσει τις οφειλές του προς την Ε.Υ∆.Α.Π. και 

συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την παρούσα 

σύµβαση και τις συµβάσεις υδροληψίας.  

 

6. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης συµφωνείται να είναι µέχρι 

&&&&&&&&&&&&&. 

 

7. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης κηρύσσονται µε κοινή συµφωνία των 

συµβαλλοµένων, ουσιώδεις.  

 

8. Κατά τα λοιπά, η παρούσα σύµβαση και η υδροδότηση του ∆ΗΜΟΥ θα 

διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. 
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9.  Η Ε.Υ∆.Α.Π. επιφυλάσσεται των νοµίµων δικαιωµάτων της σε ότι αφορά το ποσό 

ύψους 99.683,12 € των προσαυξήσεων εκπρόθεσµου καταβολής  

 

Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συµβαλλόµενους, οι 

οποίοι υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε τέσσερα (4) ίδια πρωτότυπα, από τα 

οποία έλαβαν, δύο (2) η Ε.Υ∆.Α.Π., και δύο (2) ο ∆ΗΜΟΣ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

Για το ∆ΗΜΟ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  
Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

    ΓΑΪΤΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
   

 

Β. Εγκρίνει αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012, σύµφωνα 
µε το συνηµµένο στην παρούσα σχέδιο των τροποποιήσεων και µεταβολών που 
ετέθη υπόψη του. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   230/2012. 

 

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 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
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 :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
- Ταµειακή Υπηρεσία 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
 

 

Συν.: -       Πίνακας των τροποποιήσεων και µεταβολών  αναµόρφωσης 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012  που εγκρίθηκε από  το ∆.Σ.. 
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Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

00.0114.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.0114.001 με τίτλο "Έσοδα από ταμείο Λαϊκών αγορών" 

κατά 40.000,00€  ο οποίος από 30.000,00€ διαμορφώνεται σε 70.000,00€ 30.000,00 40.000,00 70.000,00

00.0461.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.0461.001 με τίτλο "Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από 
περίπτερα" κατά 10.000,00€  ο οποίος από 10.000,00€ διαμορφώνεται σε 20.000,00€ 10.000,00 10.000,00 20.000,00

00.0511.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.0511.001 με τίτλο "Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
(αρθρ.10 Ν1080/80)" κατά 70.000,00€  ο οποίος από 420.000,00€ διαμορφώνεται σε 

490.000,00€
420.000,00 70.000,00 490.000,00

00.0716.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.0716.001 με τίτλο "Εσοδα από παράβολα αδειών 
παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 71 Ν. 2910/2001, άρθρο 16 Ν. 2946/2001)" κατά 

11.000,00€ ο οποίος από 40.000,00€ διαμορφώνεται σε 51.000,00€ 40.000,00 11.000,00 51.000,00

00.1512.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.1512.001 με τίτλο "Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ." κατά 

12.000,00€ ο οποίος από 150.000,00€ διαμορφώνεται σε 162.000,00€ 150.000,00 12.000,00 162.000,00

00.1521.002
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.1521.002 με τίτλο "Παράβολα για την κτήση Ελληνικής 
Ιθαγένειας αλλοδαπών ( άρθ. 1α του Ν. 3284/84 και άρθ. 24 του Ν. 3838/10 )" κατά 

1.500,00€ ο οποίος από 5.000,00€ διαμορφώνεται σε 6.500,00€ 5.000,00 1.500,00 6.500,00
ΣΥΝΟΛΟ: 655.000,00 144.500,00 799.500,00

15.907,47
144.500,00

160.407,47

Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο των €
Αυξάνεται κατά:

και διαμορφώνεται σε:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ



Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ

35.6213.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 35.6213.001 με τίτλο "Δαπάνες για ύδρευση κήπων, πάρκων 

κλπ" κατά 119.500,00€  ο οποίος από 70.000,00€ διαμορφώνεται σε 189.500,00€
70.000,00 119.500,00 189.500,00

Αύξηση του Κ.Α. για την εξόφληση
λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ μετά το
διακανονισμό

20.6263.001
Μειώνει την πίστωση με Κ.Α 20.6263.001 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 
υπηρεσίας καθαριότητας" κατά 102.809,62€ ο οποίος από 175.000,00€ διαμορφώνεται 

σε 72.190,38€ 175.000,00 -102.809,62 72.190,38

20.6211.001
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 20.6211.001 με τίτλο "Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων" κατά 102.809,62€ ο οποίος από 

812.000,00€ διαμορφώνεται σε 914,809,62€ 812.000,00 102.809,62 914.809,62

15.6735.004
Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 15.6735.004 με τίτλο Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον 

Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα - Πειραιά" κατά 50,00€ ο οποίος από 
19.800,00€ διαμορφώνεται σε 19.850,00€ 19.800,00 50,00 19.850,00

00.6495.001

Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α 00.6495.001 με τίτλο "Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης 
δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα 

πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.οχλαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-
προμηθευτών λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπάνες για χρέη- πρόστιμα.)" κατά 27.100,00€ ο 

οποίος από 36.000,00€ διαμορφώνεται σε 63.100,00€ 36.000,00 27.100,00 63.100,00

Αύξηση του Κ.Α. για την εξόφληση
λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ μετά το
διακανονισμό (εγγυητική και
δικαστικά έξοδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 1.112.800,00 146.650,00 1.259.450,00

160.407,47
-146.650,00

13.757,47

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρoνται ανάλογα ποσά για την δημιουργία και επαύξηση των κατωτέρω πιστώσεων.

Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις που έγιναν σε βάρος του Αποθεματικού Κεφαλαίου των €
αυτό μειώνεται κατά:

και διαμορφώνεται σε €:
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