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ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης σύναψης δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών του ∆ήµου, 
παρελθόντων ετών (βάσει και της υπ΄αριθµ. 32/2011 Αποφάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής)»                               
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 30.03.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 2968/24.03.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2011) 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     
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 30.03.2011 
Συνεδρίασης Νο. 7/2011 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, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, µόνιµη 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 32 παρόντες 
και 1 απών, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                                   
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Γεωργαµλής Λύσσανδρος                     
Μπόβος Χαράλαµπος               
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη     
Σιµιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν 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. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3081/29.03.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεών του εκτός 

Αθηνών. 

 

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

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα 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.∆.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά τη συζήτηση του 3ου Θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο Αντιδήµαρχος 

∆ιοικ. Υπηρεσιών κ. Π. Κότσιρας, ο οποίος επανήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου Θέµατος 

Η.∆. 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.∆. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο Θέµα της Η.∆. έδωσε αρχικά τον λόγο στην κα 
∆ήµαρχο η οποία ανέφερε τα ακόλουθα:  

«Όλοι γνώριζαν προεκλογικά την άσχηµη οικονοµική κατάσταση που θα 
παραλάµβανε η νέα ∆ηµοτική Αρχή, κυρίως λόγω του υψηλού δανεισµού και των 
χρεών που κληρονόµησε ο ενιαίος πλέον ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.  

  Κανείς όµως δεν θα µπορούσε να φανταστεί ότι από την πρώτη στιγµή 
της ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα ∆ηµοτική Αρχή θα ανακάλυπτε συνεχώς 
εκκρεµή και νέα τιµολόγια προµηθευτών, µε αποτέλεσµα να ανεβάζουν το ποσό του 
συνολικού χρέους σε επίπεδα πολύ µεγαλύτερα από αυτά που θα ανέµενε ο 
οποιοσδήποτε. 

Επίσης κανείς δεν θα µπορούσε να φανταστεί ότι η νέα ∆ηµοτική Αρχή 
έχει κληρονοµήσει τη φήµη του κακοπληρωτή στην αγορά, µε αποτέλεσµα να 
αναγκάζεται να κηρύσσει άγονους τους διαγωνισµούς, επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον 
για αναδόχους. ∆υστυχώς αυτά τα γεγονότα αποτελούν την πραγµατικότητα και µας 
καταδεικνύουν ότι τα οικονοµική αδιέξοδα του ∆ήµου είναι µεγάλα. 

Ως ∆ηµοτική Αρχή υπεύθυνα και έπειτα από σχετικές συσκέψεις και 
εισηγήσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών, αποφασίσαµε ότι οφείλουµε να 
εκµεταλλευτούµε τους ευνοϊκούς όρους για τη χορήγηση δανείου από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων προκειµένου να επανακτήσουµε την εµπιστοσύνη της 
αγοράς και να παρέχουµε στους δηµότες τις υπηρεσίες που δικαιούνται και αξίζουν. 

∆εν θα µείνουµε όµως µε τα χέρια σταυρωµένα. Από την επόµενη 
µέρα σκοπεύουµε να προβούµε στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να 
επιτύχουµε την οικονοµική ανασυγκρότηση του ∆ήµου µας κυρίως µέσω της αύξησης 
των εσόδων, του εξορθολογισµού των δαπανών του ∆ήµου, της 
επαναδιαπραγµάτευσης του χρέους και του δανεισµού µας.  

Αυτός ο σχεδιασµός θα εφαρµόζεται σταδιακά το επόµενο διάστηµα 
και θα αποτυπώνεται πλήρως στον προϋπολογισµό του 2012. Η συζήτηση για τον 
οποίο θα διεξαχθεί τον ερχόµενο Οκτώβρη. Ευελπιστώ ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να 
εκταµιεύσουµε όλο το ποσό του δανείου και σας διαβεβαιώνω ότι στο τέλος της 
θητείας µας θα έχουµε καταφέρει να διορθώσουµε πολλά από τα αρνητικά οικονοµικά 
µεγέθη του ∆ήµου.  Η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή παρ' ότι δεν φέρει καµία ευθύνη για 
το οικονοµικό αδιέξοδο που έχει βρεθεί ο ενιαίος ∆ήµος, έχει το σθένος και την 
παρρησία να αναλάβει το πολιτικό κόστος. Αυτό ζητάω να πράξετε και εσείς, τα µέλη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Να σταθµίσετε το συµφέρον των δηµοτών και όχι το 
εφήµερο συµφέρον του Συνδυασµού που εκπροσωπείτε, αποδεικνύοντας στην πράξη 
ότι αντιλαµβάνεστε τις πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου και σας ενδιαφέρει οι πολίτες 
να απολαµβάνουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται και αξίζουν». 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος απευθύνθηκε ο ίδιος προς το Σώµα αναγινώσκοντας 
συνοπτικά τα χρέη των 2 ∆ήµων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας καθώς και των 
Νοµικών τους Προσώπων, λέγοντας τα ακόλουθα: 

 

«Ευχαριστούµε την κα ∆ήµαρχο.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να κάνω µία σύντοµη ενηµέρωση στο θέµα 
που συζητάµε γιατί έχετε πάρει την εισήγηση πάνω στο θέµα αυτό και πέρα από 
αυτήν πήρατε όλοι οι επικεφαλείς και από έναν φάκελο, ο οποίος έχει αναλυτικά όλες 
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τις καταστάσεις µε τις υποχρεώσει-οφειλές προς τρίτους, όπως επίσης και τα δάνεια 
και των δυο πρώην ∆ήµων και όλων των πρώην Νοµικών Προσώπων αυτών. 

Θέλω να πιστεύω ότι αντιλαµβάνεστε το µέγεθος των υποχρεώσεων. 
Προσωπικά δεν θα ήθελα να επεκταθούµε σε ατέρµονες συζητήσεις διότι είστε 
ενήµεροι για την έκταση του οικονοµικού προβλήµατος, επιγραµµατικά θα αναφέρω, 
µόνο επιγραµµατικά, χωρίς να µπούµε σε λεπτοµέρειες - δεν είναι πρόθεση ούτε της 
∆ηµάρχου ούτε της πλειοψηφίας, ούτε του Προεδρείου -, η συνοπτική εικόνα, η 
οικονοµική κατάσταση του ενιαίου ∆ήµου έχει ως εξής: 

Οι οφειλές του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας προς διάφορους 
τρίτους ανέρχονται στο ποσό των 4.003.573,07 € και του πρώην ∆ήµου Νέας 
Χαλκηδόνας στο ποσό των 1.178.857,27 € για τα οποία ποσά αναγκαζόµαστε σήµερα 
να ζητήσουµε να λάβουµε απόφαση για την λήψη δανείου, του Πνευµατικού Κέντρου 
του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας στις 280.910,70 €, του Αθλητικού Οργανισµού 
στις 105.325,60 €, της Φιλαρµονικής στις 79.994,70 € συν 300.000 € περίπου στο 
ΙΚΑ, του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας στις 
229.028,81 €, του ΚΑΠΗ στις 111.723 €, του Π.Π.Ι.Ε.∆ στις 101.639,12 €, του 
Βρεφονηπιακού Κέντρου του πρώην ∆ήµου Ν. Χαλκηδόνας στις 36.548,55 €, του 
Πνευµατικού Κέντρου Ν. Χαλκηδόνας 113.724,69 € και του ΚΑΠΗ Ν. Χαλκηδόνας 
στις 14.140,42 €. Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά και θα έρθουν οι Απολογισµοί των εν 
λόγω Νοµικών Προσώπων των 2 πρώην ∆ήµων σε επόµενο ∆.Σ.  

Θέλω να τονίσω ότι οι οφειλές αυτές προς τρίτους ειδικά στον πρώην 
∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας δηµιουργήθηκαν στην συντριπτική πλειοψηφία τους κατά τα 
έτη 2009 και 2010 κυρίως και απόδειξη τούτου αποτελούν τα ανεξόφλητα Τιµολόγια-
Χρηµατικά Εντάλµατα µε τις ηµεροµηνίες έκδοσης που φέρουν και που τα έχετε στις 
καταστάσεις που έχετε εις χείρας σας µε τους φακέλους που πήρατε από τον 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, κ. Χ. Μπόβο. 

Παράλληλα τα δάνεια του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
ανέρχονται στα 6.405.635,84 € και στις € 325.000 περίπου του πρώην ∆ήµου Νέας 
Χαλκηδόνας.  

Όπως αντιλαµβάνεστε κύριοι συνάδελφοι δεν θα ήθελα να 
επεκταθούµε σε λεπτοµέρειες, ο ∆ήµος έχει συνέχεια. Κοντολογίς φτάνουν  περίπου 
τα δάνεια και οι ανεξόφλητες οφειλές προς τρίτους κοντά στα 14 εκ. ευρώ περίπου.  

Καθηµερινά έρχονται στο ∆ήµο διαταγές πληρωµής και δικαστικές 
αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται και στα χέρια του Προεδρείου, όπου πηγαίνουν στην 
Τράπεζα να κατασχέσουν χρήµατα, τα οποία αυτή τη στιγµή είναι µόνο για τις 
ανάγκες πληρωµής του προσωπικού µας.  

Ο ∆ήµος έχει συνέχεια και καλώ όλες τις Παρατάξεις και τους 
επικεφαλείς στους οποίους δόθηκαν όλες οι αναλυτικές καταστάσεις ανεξόφλητων 
οφειλών και δανείων, µε αίσθηµα ευθύνης να σταθούµε πάνω στο ζήτηµα, διότι 
πρέπει να ανακτήσει ο ∆ήµος την αξιοπιστία του προς τους τρίτους για να µπορεί να 
σταθεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών που µας ψήφισαν και µας 
εµπιστεύτηκαν.  
 
∆εν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο και στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά 
και η αναλυτική εισήγηση-Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας πάνω 
στο θέµα αυτό, η οποία και έχει ως εξής:  

 
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: 
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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. 
 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
Με την υπ΄αριθµ. πρωτ. 43093/30-7-2010 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
καθορίστηκε ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέους ∆ήµου 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). 
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 
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προκύπτουν από τα άθροισµα των επιµέρους όµοιων µεγεθών των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης που συνενώνονται και απαρτίζουν το νέο δήµο. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την αριθ. 32/2011 απόφασή της ενέκρινε την 
υποβολή εισήγησης προς το ∆.Σ. για τη λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου 
συνολικού ποσού 4.835.071,28 € από το Ταµείο Παρακαταθηκών &  ∆ανείων για 
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών, όπως εµφανίζονται στον κατωτέρω 
πίνακα και στις συνηµµένες καταστάσεις και βεβαιώνει ότι όλες οι ληξιπρόθεσµες 
οφειλές που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις, απορρέουν 
από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται . 
 
Το εν λόγω δάνειο θα συνοµολογηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του 
Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας), στις οποίες προβλέπεται για την λήψη της 
απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
των µελών του.  
 
Επίσης τα δάνεια του Τ.Π.∆. χορηγούνται µε διάρκεια εξόφλησης δέκα (10) ετών και 
το επιτόκιο που ισχύει σήµερα είναι πέντε και ενενήντα τοις εκατό (5,90 %). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύµφωνα και 
µε την επισυναπτόµενη στην παρούσα Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου µας, προτείνουµε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη της εν λόγω 
απόφασης, για τη σύναψη δανείου υπό τους προαναφερόµενους όρους και για το 
ποσό που αναλυτικά εκτίθεται κατωτέρω. 
  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 
1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 1.227.405,02 
 
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 2.043.208,74 
 
3. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 1.564.457,52 
 
Προς γνώση των µελών του ∆.Σ. επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση αναλυτικοί 
πίνακες µε όλες τις οφειλές των 2 ∆ήµων καθώς και µε τα υφιστάµενα ∆άνειά τους. 
 
 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι εξής επικεφαλής των παρατάξεων κ.κ. Χ. 
Τοµπούλογλου, Β. Βαλασσάς και Αθ. Μάλλιος και οι ειδικοί αγορητές αυτών κ.κ. Σωτ. 
Κοσκολέτος, Ι. Τοµπούλογλου, Ελ. Πλάτανος (από την παράταξη του κ. Κόντου), οι 
οποίοι εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για τη λήψη του εν λόγω δανείου κατά τις 
οµιλίες που ανέπτυξαν µέσα στο ∆.Σ. 
 
Στη συνέχεια ακόµη έλαβαν το λόγο ο κ. Κόντος ως επικεφαλής της Παράταξής του 
και η κα Στ. Κοσµά ως ειδική αγορήτρια της Παράταξής του, οι οποίοι αιτιολόγησαν 
τις αιτίες των οφειλών όπως και την αναγκαιότητα της συνέχειας του ∆ήµου, µαζί µε 
την αναγκαιότητα της λήψης του δανείου προκειµένου ο ∆ήµος να λειτουργήσει 
απρόσκοπτα. 
 
Μετέπειτα, ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο και στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικον. 
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ι. Λαρδή, στους Αντιδηµάρχους κ.κ. Κουτσάκη, Κότσιρα και 
Χωρινό, όπως και στους ειδικούς αγορητές της πλειοψηφίας, κ.κ. Κανταρέλη, 
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Παπανίκα, Παπανικολάου και Καλόστο, οι οποίοι αιτιολόγησαν κατά τις οµιλίες που 
πραγµατοποίησαν στη Συνεδρίαση, την αναγκαιότητα της λήψης του εν λόγω 
δανείου που κυρίως αφορά τις υψηλές υποχρεώσεις σε οφειλές και δάνεια του πρώην 
∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, τους δικαστικούς επιµελητές που καθηµερινά έρχονται µε 
αποφάσεις να κατάσχουν εις χείρας τρίτων τα λιγοστά χρήµατα που υπάρχουν στην 
Τράπεζα για την τρέχουσα µισθοδοσία των υπαλλήλων και επιβάλλεται σήµερα για 
την εύρυθµη στοιχειώδη λειτουργία του ∆ήµου, η λήψη αυτού του ∆ανείου, ως η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας εισάγει το θέµα. 
 
∆εδοµένων των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά επί 
του θέµατος ως εισάγεται, λαµβάνοντας απόφαση για την λήψη του συγκεκριµένου 
δανείου.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του εποικοδοµητικού διαλόγου που αναπτύχθηκε στο ∆.Σ. 
από όλους τους οµιλητές , κατά της παραπάνω πρότασης για τη σύναψη δανείου από 
το Τ.Π.∆. τάχθηκαν οι ακόλουθοι δέκα (10) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Χαρ. 
Τοµπούλογλου-Λεωνδόπουλος, Ι. Τοµπούλογλου, Σπ. Γραµµένος, Σωτ. Κοσκολέτος, 
Χρ. Κοπελούσος, Ελ. Πλάτανος, Β. Βαλασσάς, ∆.-Ε. Γκούµα, Στ. Πολίτης και Αθ. 
Μάλλιος. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, την 
απόφαση υπ΄αρ. 32/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής, την εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, τις καταστάσεις µε τις υφιστάµενες οφειλές του ∆ήµου 
όπως επίσης και τις αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης και τις αγωγές διαφόρων 
προµηθευτών-αναδόχων κατά του ∆ήµου εις χείρας τρίτου (Τραπέζης) που 
δηµιουργούν προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου, το άρθρο 176 του Ν. 
3463/2006, τις παρ. 1α και 1β του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010  και είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του 
Ν. 3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(22 ΥΠΕΡ, 10 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ  

και επιπλέον 2 ψήφοι Υπέρ από τις 2 Προέδρους των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων) 

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, τη λήψη δανείου συνολικού ποσού τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων 
τριάντα πέντε χιλιάδων µηδέν εβδοµήντα ενός Euro και είκοσι οκτώ λεπτών (€ 
4.835.071,28) από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, όπως 
εµφανίζονται στους παρακάτω επισυναπτόµενους πίνακες και βεβαιώνει ότι όλες οι 
ληξιπρόθεσµες οφειλές που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες αναλυτικές 
καταστάσεις απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται . 
 
2. Εγκρίνει τους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες των ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για την εξόφληση των οποίων ζητείται η λήψη 
του εν λόγω δανείου και οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 
Συνοπτικοί Πίνακες Ληξιπρόθεσµων ή µη Οφειλών  
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-  ΓΙΑ ΕΡΓΑ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 1.227.405,02 
 
- ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 2.043.208,74 
 
- ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, συνολικό οφειλόµενο ποσό σε  € 1.564.457,52 
 
 
3.  Εγκρίνει επίσης και τους Αναλυτικούς Πίνακες των Ληξιπρόθεσµων ή µη Οφειλών 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την εξόφληση των οποίων ζητείται η λήψη 
του εν λόγω δανείου και οι οποίοι έχουν ως στις συνηµµένες στην παρούσα Απόφαση 
αναλυτικές καταστάσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
   
4. Εξουσιοδοτεί την ∆ήµαρχο, κυρία Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη και τον 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Χαράλαµπο Μπόβο, όπως προβούν σε όλες 
τις νόµιµες ενέργειες για τη σύναψη του εν λόγω δανείου. 
 
5. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, να 
αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 67/ 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 Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 
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∆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 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 
 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 
 
 
Κοιν.: - Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (επί αποδείξει) 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Χ. Μπόβο 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Οικονοµική Επιτροπή    
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