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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
107/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 2-5-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 19ο:

Πρόγραμμα εξυγίανσης Δήμου Αγιάς: α) Έγκριση προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Αγιάς σύμφωνα με
την παρ.1α του άρθρου 49 του Ν.3943/2011. β) Έγκριση υποβολής
αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο
10/9866/16-3-2012, για τη λήψη έκτακτης χρηματοδότησης με σκοπό
την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την 31-12-2012.

Στην Αγιά σήμερα 2/5/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:30 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5733/26-4-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 2/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά από ενημέρωση του Προέδρου προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε στις 30/4/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Ξαφάρας Χρήστος
18. Πατσάς Κυριάκος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
22. Στάθης Νικόλαος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
Απόντες
25. Κουτσαντάς Βασίλειος
26. Συρακούλης Γεώργιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
4. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
5. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
6. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
7. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
8. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
9. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
10. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
11. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Μπαρτζώκα Αθανασία.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.64/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων και
επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012».
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ»
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Ενιαίου
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ»
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Ενιαίου
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Έγκριση διάθεσης οικονομικής βοήθειας για τη νοσηλεία άπορου
δημότη της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος διαφώνησε ως προς τη συζήτηση
του 2ου και 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης και μετά από αίτημα της εισηγήτριας, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεων για παράταση μισθωτικής σχέσης όπου δύναται στους
μισθωτές δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς», αποσύρθηκε από
την ημερήσια διάταξη.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος και Μαυρογιάννης Αντώνιος
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκουτζουλίκας Γεώργιος αποχώρησε πριν τη
συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσαγκάλης Αντώνιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση
του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Σκάρπου - Δουλμέ Αγγελική και κ. Βαλάρης
Γεώργιος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΔΑ: Β495Ω6Ι-ΗΛ1
Σελίδα 3 από 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα της συνεδρίασης, ως εξής:
Θέμα 19ο: Πρόγραμμα εξυγίανσης Δήμου Αγιάς: α) Έγκριση προγράμματος
αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Αγιάς σύμφωνα με την
παρ.1α του άρθρου 49 του Ν.3943/2011. β) Έγκριση υποβολής
αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο
10/9866/16-3-2012, για τη λήψη έκτακτης χρηματοδότησης με σκοπό
την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την 31-12-2012.
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Διευθυντής Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/31.03.2011
τεύχος Α'): Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, με τι
οποίες ορίζεται ότι: «1. α. Κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να
ρυθμίζει εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια σε δήμους, πρώην
κοινότητες ή στους καθολικούς διαδόχους τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 81 Α'), καθώς και στις περιφέρειες, που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις συνομολόγησης δανείων του άρθρου 264 του ν.3852/2010 και των σε
εκτέλεση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που εντάσσονται στο ειδικό
πρόγραμμα για την οικονομική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του ίδιου νόμου. Η
διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών αυτών μπορεί να παρατείνεται μέχρι τα είκοσι
πέντε έτη από την ημερομηνία της παρούσας ρύθμισης και με λοιπούς ειδικότερους
όρους και ειδικό κατά περίπτωση επιτόκιο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του
Τ.Π.Δ.. Οι κατά τα ανωτέρω οφειλές μπορούν να εξοφληθούν και με συνομολόγηση
νέου δανείου από το Τ.Π.Δ. με διάρκεια μέχρι τα είκοσι πέντε έτη από τη
συνομολόγηση, με ειδικότερους όρους, επιτόκιο και προϋποθέσεις που θα
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.Δ., καθώς και από τα
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010».
2. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012
τεύχος Α') με τις οποίες ορίζεται ότι: «15.Η δυνατότητα, που παρέχεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ρυθμίζει,
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων Ο.Τ.Α. α' βαθμού, εν γένει οφειλές από
χορηγηθέντα από αυτό δάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 49 1 α του ν. 3943/2011,
επεκτείνεται και στους Δήμους, οι οποίοι εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους
δάνειο για ισοσκέλιση, κατόπιν έγκρισης του προγράμματος οικονομικής
υποστήριξης από την επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 4038/2012.»
και θέτοντας υπόψη σας:
1. την υπ’ αριθμ.3401/19.5.2011 (ΑΔΑ 4Α3Ο469ΗΗ7-Δ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα: «Καθορισμός
κριτηρίων, διαδικασιών και δικαιολογητικών ρύθμισης εν γένει οφειλών από
χορηγηθέντα δάνεια από το Τ.Π. & Δανείων, Δήμων, πρώην Κοινοτήτων,
Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. & των Περιφερειών, των
Συνδέσμων Ο.Τ.Α., των Δημοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. &
Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς χαρακτήρα, Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων
Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, & άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων, σε
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εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66/31-32011)»,
2. το σχέδιο προγράμματος οικονομικής αποκατάστασης λειτουργίας του Δήμου Αγιάς
που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη,
3. τον αναλυτικό πίνακα εσόδων 2011-2012 Δήμου Αγιάς,
4. τον αναλυτικό πίνακα εξόδων 2011-2012 Δήμου Αγιάς,
σας καλούμε να εγκρίνετε με απόφασή σας το Πρόγραμμα Αποκατάστασης
Οικονομικής Λειτουργίας Δήμου Αγιάς.
«Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 10/9866/16-3-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών
οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται στην αποστολή στοιχείων σχετικά με την υφιστάμενες
υποχρεώσεις και απαιτήσεις τους κατά την 31/12/2011. Στη συνέχεια μπορούν να
αιτηθούν την λήψη έκτακτης χρηματοδότησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων
αυτών αρκεί να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχουν ορίσει προϊστάμενο
οικονομικών υπηρεσιών, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ν.3871/2010 και
τις σχετικές οδηγίες, β) να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων για τρεις
τουλάχιστον μήνες, γ) ότι θα εξοφλήσουν από ιδίους πόρους, μέρος των υφιστάμενων
κατά την 31.12.2011 ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και δ) ότι δεσμεύονται στη μη
σώρευση νέων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.
Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι σχετικές
πιστώσεις θα μεταβιβασθούν στους δικαιούχους φορείς από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, και ότι οι πληρωμές πρέπει
να γίνουν το συντομότερο δυνατόν και μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες. Με την
εξόφληση των οφειλών θα αποστείλετε άμεσα βεβαίωση, ότι η έκτακτη χρηματοδότηση
διατέθηκε για τις δηλωθείσες υποχρεώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιστρέφεται το
σύνολο ή μέρος αυτής αναλόγως στο κρατικό προϋπολογισμό.
Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να εγκρίνετε με απόφασή σας την έγκριση
υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την εγκύκλιο
10/9866/16-3-2012, που θα συμβάλλει στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου μας».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Καψάλης Βασίλειος που είπε:
«Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω σχετικά με το πρόγραμμα εξυγίανσης του
Δήμου Αγιάς ότι: τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και όποιον δρόμο και αν
ακολουθήσουμε μπαίνουμε σε μεγάλη περιπέτεια.
Κακώς ο Πρόεδρος έφερε το θέμα τελευταίο για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη,
αφού μετά από έξι ώρες συνεδρίασης το Σώμα είναι κουρασμένο για να πάρει σχετική
απόφαση. Πρόεδρε έπρεπε για το πρόγραμμα εξυγίανσης να γίνει ειδική συνεδρίαση.
Ψηφίζω και εγώ την πρόταση για τη λήψη έκτακτης χρηματοδότησης από το
ΥΠ.ΕΣ., που κατά δήλωση του εισηγητή είναι δωρεάν και θα καλύπτει το 70% περίπου
των ληξιπρόθεσμών οφειλών μας.
Με το άλλο 30% τι γίνεται; Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, οι δεσμεύσεις είναι πλέον
μεγάλες για το Δήμο μας, μπαίνουμε σε καθεστώς μνημονίου, με δυσάρεστες
πρωτοβουλίες και αποτελέσματα.
Για τη διαδικασία αυτή φταίνε οι Δήμαρχοι που φόρτωσαν με χρέη το Δήμο, με
πρώτο και καλύτερο τον νυν Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα, που έφερε το
μεγαλύτερο κατ’ αναλογία χρέος στο νέο Δήμο Αγιάς. Καλά τα μεγάλα λόγια του
Δημάρχου αλλά τα πράγματα είναι σκληρά. Το μόνο καλό είναι η ΔΩΡΕΑΝ
χρηματοδότηση και όλα τ’ άλλα είναι δύσκολα.
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Είμαστε σαν Δήμος Αγιάς φωτοτυπία της κεντρικής πολιτικής σκηνής και μ’ αυτή
την πρόταση εξυγίανσης, που ψηφίζω τελικά, δεν έχω πειστεί πλήρως ότι ο Δήμος
Αγιάς θα σωθεί τελικά.»
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τριανταφύλλου Αθανάσιος που είπε: «Θα
ψηφίσω λευκό με την παρατήρηση ότι: δεν είναι δυνατόν το σημαντικότερο πρόβλημα
που απασχολεί το Δήμο μας, να έρχεται για συζήτηση τελευταίο στην ημερήσια διάταξη
και αφού έχει προηγηθεί εξάωρη συζήτηση με θέματα ήσσονος σημασίας και με τους
μισούς δημοτικούς συμβούλους απόντες από την αίθουσα».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε ότι
καταψηφίζει.
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, θεσμική υποχρέωσή μας είναι να συμμετέχουμε στα
δημοτικά συμβούλια και μάλιστα για θέματα σοβαρά, να καθόμαστε όσο χρόνο
απαιτείται προκειμένου να δίνουμε λύσεις, για τα μείζονα ζητήματα του Δήμου μας.
Θέλω επίσης να σχολιάσω τη τοποθέτηση του συναδέλφου κ. Καψάλη και να του
πω ότι: τη διαμόρφωση του τελικού χρέους του κάθε Δήμου την επηρεάζουν πολλοί
παράγοντες.
Πρώτον: ο κ. Καψάλης ψεύδεται, διότι ο Δήμος Μελιβοίας δεν έχει το κατ’
αναλόγια μεγαλύτερο χρέος.
Δεύτερον: δεν αναρωτήθηκε ποτέ το τι χρέος παρέλαβε ο κάθε Δήμαρχος ή
Κοινοτάρχης όταν ανέλαβε.
Τρίτον και ποιο σημαντικό: του θυμίζω ότι στα τέσσερα χρόνια που θήτευε ως
διοίκηση, από θέσεις ευθύνης, παρέλαβε ελάχιστο χρέος, από τον τότε Δήμαρχο Αγιάς
και νυν δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνιο Μαυρογιάννη και παρέδωσε μετά από μία μόνο
τετραετία ένα χρέος υπέρογκο.
Εάν αγαπητέ συνάδελφε εγώ ως Δήμαρχος τεσσάρων τετραετιών ακολουθούσα το
παράδειγμα σας, θα έπρεπε να έχω χρεώσει το Δήμο Μελιβοίας με υπερδιπλάσιο χρέος
απ’ αυτό που παρέδωσα στο νέο Δήμο Αγιάς.
Δεν είστε άμοιρος ευθυνών. Είστε στην Αυτοδιοίκηση μονό μια τετραετία λιγότερη
από εμένα και άρα καλό θα ήταν πρώτα να κάνετε την αυτοκριτική σας, να εξετάσετε
σωστά τα στοιχεία και μετά να βγάλετε συμπεράσματα.
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση της Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,
τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011,
τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012,
την υπ’ αριθμ.3401/19.5.2011 (ΑΔΑ 4Α3Ο469ΗΗ7-Δ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
 την εγκύκλιο 10/9866/16-3-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών,
 τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 31-12-2011 και
 τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου και
Καλαγιά Γρηγόριου
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Α. Εγκρίνει:
1. Το πρόγραμμα οικονομικής αποκατάστασης του Δήμου Αγιάς, με το οποίο
προτείνεται η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων οφειλών προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων, με συγκεκριμένους όρους, όπως αυτό κατατέθηκε
ως εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Να υποβληθεί αίτημα αναχρηματοδότηση προς το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων για τα υφιστάμενα δάνεια.
3. Την δέσμευση ότι το ποσό των Κ.Α.Π. που απορρέει λόγω της αρχικής μείωσης
της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης να διατίθεται κατά προτεραιότητα για την
κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού.
Β. Εγκρίνει: την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με
την εγκύκλιο 10/9866/16-3-2012, για τη λήψη έκτακτης χρηματοδότησης με σκοπό
την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την 31.12.2011.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος ψήφισε «Λευκό».
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος καταψήφισε την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

