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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 31.08.2011 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 18/2011 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 
ΘΕΜΑ: «Aποδοχή των όρων εγκριθέντος τοκοχρεολυτικού δανείου από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού ποσού € 3.000.000,00.- για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στον ανοικτό αίθριο χώρο του κτιρίου του Παγκόσμιου Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς «Ανδρέας Παπανδρέου» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των 
οδών Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 στη Ν. Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 31.08.2011, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ., ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 
10108/26.08.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 16/2011) του Προέδρου 
αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 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- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τομπούλογλου, ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
     
 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ                                                   
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                   Κοσμά Σταυρούλα             
Κανταρέλης Δημήτριος                                            Γεωργαμλής Λύσσανδρος  
Μπόβος Χαράλαμπος                   Γκούμα Δανάη-Εύα  
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος                                                        
Παϊδας Αδαμάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                      
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Σιμιγδαλά Ειρήνη 
Νικολόπουλος Φώτης                                 
Παπαλουκά Ευτυχία           
Λαζαρίδης Πέτρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
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Τομπούλογλου Ιωάννης 
 Γραμμένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Χρήστος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
   
    
Σημειώνεται ότι στη Συνεδρίαση παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ απουσίαζε η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθανήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν καθ΄ολη τη διάρκεια της Συνεδρίασης, ήτοι οι 

κ.κ. Στ. Κοσμά, Λύσ. Γεωργαμλής και  Δ.-Ε. Γκούμα ήσαν δικαιολογημένοι, έχοντας 

ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

 

Ο Πρόεδρος παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων παρόντων μελών 

……………, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου στα συγκεκριμένα θέματα της Η.Δ. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 

Προσελεύσεις: 

------ 

Αποχωρήσεις: 

1. Κατά το τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ., αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Γ. Καραβίας για λόγους ανωτέρας βίας . 
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  2. Κατά το τέλος της συζήτησης και της διεξαχθείσας ψηφοφορίας του 2ου Θέματος 
της Η.Δ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικ. Παπανικολάου, για λόγους 
ανωτέρας βίας 
 

1ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση τόσο το υπ΄αρ. πρωτ. 10257/29.08.2011 έγγραφο του Δ/ντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου όσο και το υπ΄αριθμ. πρωτ. 61546/04.08.2011 έγγραφο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαρ. Μπόβο, ο οποίος ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10257/29.08.2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που έχει ως εξής : 
 
« Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 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 Διοικητικού 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.&Δ. τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Απόφαση Δημοτικού 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 ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.    

3. Την ασφαλιστική ενημερότητα του Ι.Κ.Α 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποδεχτεί όλους τους όρους που έθεσε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στις υπ’ αριθ. 
3406/23-6-2011,  3412/28-7-2011 συνεδριάσεις του, για τη χορήγηση δανείου 
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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. Διάρκεια 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 % ) .   

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 Δήμος μας:       

Εκχωρεί από τώρα και μεταβιβάζει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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 Δανείων, 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 Δανείων όσο και προς οποιονδήποτε τηρεί λογαριασμό ή 

ενεργεί ή θα ενεργεί τις εισπράξεις του. 

Επίσης ο Δήμος 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  
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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  7ος όρος της παρούσας. 

7.  Ο Δήμος 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. 

8.  Ο Δήμος 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 Δήμου, κατόπιν προσκομίσεως των παρακάτω: 

- Εγγράφου του Δήμου αν έχει μειωθεί οποιαδήποτε οφειλή του, που εξοφλείται 

με το παρόν δάνειο. 

- Εγγράφου του Δήμου  για την εκταμίευση του προϊόντος του δανείου. 

- Δύο 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 Δανείων 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 Δήμου 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 Δανείων ο απλός τόκος που 
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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 

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 Δήμου 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 Δήμου 

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 Δανείων 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 Δ.Σ. 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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 Δικαστήρια Αθηνών. 

17. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του, ήτοι τη Δήμαρχο κα 

Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη, για την υπογραφή του δανειστικού  

συμβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 

18. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

19. Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το προϊόν του δανείου αποκλειστικά 

για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών  των  δικαιούχων που 

περιλαμβάνονται στην έγκριση του δανείου.   
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20. Η από τον Δήμο 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 Δήμος μας υποχρεούται να επιτρέπει την διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 

22. Ο Δήμος μας υποχρεούται να τηρεί στην Οικονομική Υπηρεσία του όλα τα 

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

απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – 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».  

                                                      
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει σχετικά. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις 
τους. 
 
 
Συγκεκριμένα μίλησαν οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι: 
 
- Ο κ. Χαρ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος ο οποίος είπε ότι το συγκεκριμένο δάνειο 
θα υποθηκεύσει το μέλλον του Δήμου για 10 χρόνια, ότι το επιτόκιό του είναι πολύ 
υψηλό και δήλωσε ότι θα καταψηφίσουν τους όρους της σχετικής δανειακής 
σύμβασης.  
 
- Ο κ. Σταύρος Κόντος δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει τους όρους του εν λόγω δανείου 
από το ΤΠΔ, ότι ο Δήμος μας δεν είναι ουσιαστικά υπερχρεωμένος , γεγονός που 
αποδεικνύεται από το ότι το Τ.Π.Δ. ενέκρινε το σημερινό δάνειο και αναφέρθηκε σε 
μία σειρά προβλημάτων, οικονομικών και μη, που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος και 
τα οποία παραμένουν άλυτα. 
 
- Ο κ. Βεργής Βαλασσάς ο οποίος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο δάνειο ως «θηλιά» 
για τον Δήμο, ότι είναι η εύκολη λύση πυροδοτώντας ένα φαύλο κύκλο 
υπερδανεισμού, ότι ο Δήμος θα έπρεπε να είναι περισσότερος διεκδικητικός ως προς 
την κεντρική εξουσία για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και τέλος δήλωσε 
ότι θα καταψηφίσει το θέμα.  
 
- Ο κ. Αθ.-Κλ. Μάλλιος ο οποίος είπε ότι ο Δήμος ακολουθεί σε μικρογραφία την ίδια 
τακτική δανεισμού με το ελληνικό κράτος, ότι θα έπρεπε όλοι οι Δήμοι να 
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ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν περισσότερους πόρους και ότι ο ίδιος θα καταψηφίσει 
το υπό συζήτηση θέμα. 
 
- Οι κ.κ. Μιχ. Κουτσάκης, Δημ. Κανταρέλης, Σωτ. Κοσκολέτος, Ζαχ. Χωρινός, Ιωάννης 
Τομπούλογλου, Σπ. Γραμμένος, Νικ. Παπανικολάου, Χρ. Κοπελούσος, Π. Κότσιρας, 
Ελ. Πλάτανος, Βασ. Αγαγιώτου, οι οποίοι διατύπωσαν τις απόψεις και τις αντιρρήσεις 
τους αναλόγως ο καθένας. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 
αντεγκλήσεις μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων όσο και την σοβαρότητα του 
θέματος για την μελλοντική οικονομική πορεία του Δήμου, ο κ. Πρόεδρος 
στρεφόμενος προς το Σώμα πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση του συγκεκριμένου 
θέματος λόγω μείζονος σημασίας του εν λόγω δανείου για την αποπληρωμή μέρους 
των υποχρεώσεων της παρελθούσης Δημοτικής περιόδου και να επανεισαχθεί σε 
προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Κατόπιν έθεσε την πρότασή του αυτή σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος όπου 25 
Δημοτικοί Σύμβουλοι (οι 20 της πλειοψηφίας και οι 5 της παράταξης του κ. Χαρ. 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλου) ψήφισαν Υπέρ της αναβολής λήψης απόφασης επί 
του θέματος, 3 (Στ. Κόντος, Ελ. Πλάτανος, Αθ. Μάλλιος) ψήφισαν λευκό και 2 (Β. 
Βαλασσάς, Χρ. Πολίτης) ψήφισαν Κατά, επί συνόλου 30 παρόντων Δημοτικών 
Συμβούλων. 
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, 
• Τις διατάξεις των άρθρων 264, 265 και 278 του Ν. 3852/2010 
• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), 

• Την υπ΄αρ. 15/2010 (αρ. πρωτ. εγγράφου 45352/09.08.2010) Εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα «Εξέταση αιτημάτων ΟΤΑ Α΄Βαθμού για λήψη δανείων», 

• Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 43093/30.07.2010, 
• Το υπ΄αρ. πρωτ. 61546/04.08.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων, Διεύθυνση (Δ7) Δανείων Τ.Ν. & Π.Α. Ν.Π. & ΕΠΙΧ.,  
• Το σκεπτικό της πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Π. Γρετζελιά για 

αναβολή της λήψης απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος και 
επανεισαγωγή του σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο 

 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(25 ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ , 3 ΛΕΥΚΑ, 3 ΑΠΟΝΤΕΣ)  
 
 
Α. Αναβάλει την λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος σχετικά με την 
έγκριση των όρων του εν λόγω δανείου από το Τ.Π.Δ. λόγω της μείζονος σημασίας 
που έχει το δάνειο αυτό για την αποπληρωμή μέρους των υποχρεώσεων της 
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παρελθούσης δημοτικής περιόδου και θα επανεξετάσει το θέμα σε προσεχή 
συνεδρίασή του.  
 
Β. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας» 
στον ιστότοπο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   195 / 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη –Φίλου Παρασκευή 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
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Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Πολίτης Χρήστος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 

 
 
 

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση: 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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