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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια     17/1/2013      

 

Αριθ. Πρωτ. : 677 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049028-029 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 2/2013                                  

 

                                                                                             

                                                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆.Σ. για την αποδοχή 

όρου της δανειακής σύµβασης, όπως αναδιατυπώθηκε 

και εξειδικεύθηκε µε τις υπ’ αριθ. 3470/15-11-2012 

και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ. Π. 

και ∆ανείων, για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου».           

 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 16 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε υπό την Προεδρία του ορισθέντος µε την 

αριθ. 4/2013 απόφαση ∆ηµάρχου ως Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία 

(απόφαση που ισχύει από 15/1/2013) σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 378/1/11-1-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της ∆ηµάρχου κας Ευτυχίας Γαϊτανά-Αποστολάκη, που επιδόθηκε 

νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως 

γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας 4) 

Κουτσάκης Μιχαήλ  5) Κοσκολέτος Σωτήριος και 6) Πολίτης Σταύρος, µέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Μπόβος Χαράλαµπος          2) Καβακοπούλου Αγανίκη         

3) Κόντος Σταύρος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 

παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 

(«Καλλικράτης»), το αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. Παπανικολάου 

Νικόλαος, του ετέρου αναπληρωµατικού µέλους της πλειοψηφίας κ. Α.Παΐδα 

δηλώσαντος ότι αδυνατεί να παραστεί στη Συνεδρίαση. 

 

• Σηµειώνεται ότι ο κ. Χ.Μπόβος καταλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/10, την κενωθείσα θέση του τακτικού µέλους 

της πλειοψηφίας, µετά τον ορισµό του κ. Γ.Καραβία ως Προέδρου της Ο.Ε.. 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 

εισηγούµενος το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας το υπ΄αριθµ. πρωτ. 415/11-1-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Λογιστηρίου του ∆ήµου επί του θέµατος: 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρου της δανειακής σύµβασης, όπως αναδιατυπώθηκε και 

εξειδικεύθηκε µε τις υπ’ αριθ. 3470/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις 

του ∆.Σ. του Τ. Π. και ∆ανείων, για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον 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 δήµο 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. Παράλληλα µας γνωστοποίησε και υπό ποιους όρους εγκρίθηκε αυτό. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας µε την αριθ. 164/2012 απόφασή του, που 

εκδόθηκε στις 19-9-2012, αποδέχτηκε του όρους του εγκριθέντος ∆ανείου. 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, αφού στη συνέχεια έλαβε γνώση µε το υπ’ 

αριθ πρωτ. 10410/21-9-12 έγγραφό µας για την αποδοχή των όρων του, µε το αριθ. 

πρωτ. 120130/28-092012 έγγραφό του, που µας κοινοποιήθηκε στις 12-10-2012 

(αριθ. πρωτ. εισερχοµένου 12338/12-102012) µας απέστειλε σχέδιο του δανειστικού 

συµβολαίου, προκειµένου να προβούµε στις διαδικασίες του προληπτικού ελέγχου 

αυτού. 

Το Ζ’ κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού το έλεγξε, µε την αριθ. 455/2012 

πράξη του που µας κοινοποιήθηκε στις 14-12-2012, έκρινε ότι δεν κωλύεται η 

υπογραφή του εν λόγω σχεδίου δανειακής σύµβασης, ποσού 4.416.004,89 €, αφού 
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παρέλθει 15νθήµερη προθεσµία από της κοινοποιήσεως και υπό τη ρητή επιφύλαξη 

της επαναδιατύπωσης του άρθρου 21 της σύµβασης. 

Το Τ. Π. και ∆ανείων µε το αριθ. πρωτ. 98158/19-12-2012 (αριθ. εισερχοµένου 

εγγράφου 33/3-1-2013), µας πληροφόρησε ότι µε την 3470/9/15-11-2012 απόφαση 

του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 

3475/10/13-12-2012 απόφασή του, εγκρίθηκε η αναδιατύπωση και εξειδίκευση του 

όρου 21 (δικαιωµάτων του Τ.Π. & ∆.) του σχεδίου δανειακού συµβολαίου. 

Ο όρος που αναδιατυπώθηκε και εξειδικεύθηκε έχει ως εξής: 

Όρος 21: Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ. Π. και ∆ανείων για την αξιολόγηση 

οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση, 

εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που 

δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 

3470/9/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του ∆.Σ. του Ταµείου, 

βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη, συνοµολογούνται στο ποσό 

των € 15.000,00 αναλυµένο ειδικότερα ως εξής: α) αµοιβή για την συγκέντρωση, 

επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων € 10.000,00, β) 

έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνοµολόγησης και εκταµίευσης δανείου € 4.000,00, 

γ) δαπάνες για οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του ποσού του 

δανείου € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο κατά την πρώτη 

εκταµίευση του δανείου. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. απόφαση  3459/6/9-8-2012  

του ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆ανείων .  

Για να µας αποσταλεί το σχέδιο της δανειακής σύµβασης µε τον αναδιατυπωµένο 

ανωτέρω όρο, προς συνοµολόγηση του ανωτέρω δανείου, θα πρέπει να 

προσκοµίσουµε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί αποδοχής του αναδιατυπωµένου  όρου.     

2. Το αποδεικτικό δηµοσίευσης της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το 

έγγραφό µας  µε το οποίο θα κοινοποιήσουµε την απόφασή µας στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.    

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε όπως αποφασίσετε την έγκριση της υποβολής 

προς το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο για την «αποδοχή όρου της δανειακής σύµβασης, 

όπως αναδιατυπώθηκε  και εξειδικεύθηκε µε τις υπ΄ αριθ. 3470/15-11-2012 και 

3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων, για τη λήψη 

τοκοχρεολυτικού δανείου». 

   

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση και διαδικασία ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των παρόντων µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες 

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 1/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια 

ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. 1στ του Ν. 3852/10 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 

• Τις υπ΄ αριθ. 3470/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του ∆.Σ του 

Τ.Π. & ∆ανείων,  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
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Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αποδοχή του όρου της δανειακής 

σύµβασης, όπως αναδιατυπώθηκε και εξειδικεύθηκε µε τις υπ΄ αριθ. 3470/9/15-11-

2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων,  για την  

χορήγηση δανείου ∆ήµου για την εξόφληση χρεών, έως 31-12-2011, προς 

ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του έτους 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 2 παρ. 2  του Ν. 4038/2-2-2012, (Φ.Ε.Κ 14 Α/2-2-2012), σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 1, υποπαράγρ. Γ.5. 5. του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).   

ο οποίος έχει ως εξής: 

΄Ορος 21:  

Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων  για την αξιολόγηση 

οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση, 

εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που 

δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 

3470/9/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του ∆.Σ. του Ταµείου, 

βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη, συνοµολογούνται στο ποσό 

των € 15.000,00 αναλυµένο ειδικότερα ως εξής: α) αµοιβή για την συγκέντρωση, 

επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων € 10.000,00, β) 

έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνοµολόγησης και εκταµίευσης δανείου € 4.000,00, 

γ) δαπάνες για οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του ποσού του 

δανείου € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο κατά την πρώτη 

εκταµίευση του δανείου. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αριθ. 164/2012  απόφαση ∆.Σ. περί αποδοχής των 

όρων.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Σ.Πολίτης, δεδοµένου ότι 

αυτό είχαν πράξει και ως δηµοτική παράταξη κατά τη συζήτηση του θέµατος στο 

∆ηµ. Συµβούλιο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  2/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

             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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