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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή

Αριθμός απόφασης
145/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης/ 30-11-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 2ο:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση λήψης δανείου
για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ.2 του Ν.4038/2012.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, ώρα 4:00μμ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 16760/26-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
2. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος
3. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
3. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
4. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ.
Ιωάννης Σπανός και Παπακώστας Δημήτριος.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Οικονομική Επιτροπή
αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Προέδρου της και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τη συζήτηση του παρακάτω
θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση των υπ' αριθμ. 138,139/2012
αποφάσεων του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και διάθεση (21η ψήφιση) των σχετικών
πιστώσεων».
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
Θέμα 2ο:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση λήψης δανείου
για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ.2 του Ν.4038/2012.
Σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: …. στ) μελετά
την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά
στο δημοτικό συμβούλιο.
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Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 ορίζεται ότι: «2.
Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να
ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του
άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 43288/4.10.2011
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε
αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί
αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, το οποίο θα
καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με
πιστωτικά ιδρύματα. Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και
ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός
Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης από τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί
συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή
περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του
δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί
από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010, η οποία εξετάζει και τη
συμμόρφωση του Ο.Τ.Α. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο
Δεσμεύσεων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή
Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του
προϋπολογισμού στο σύνολό της. Για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και στην
περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης και οι
σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων λαμβάνονται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του
δανείου».
Σύμφωνα με την περίπτ.5 της υποπαρ.Γ.5 του άρθρου 1 του Ν.4093/12 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α'): «5. Η προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4038/2012,
που αφορά στη συνομολόγηση δανείου και λήγει στις 30.9.2012, παρατείνεται μέχρι
30.6.2013».
Ειδικότερα για τους δήμους, το σχετικό Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί στην Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οδηγίες και
το υπόδειγμα της υπ’ αριθμ 2/3881/9.2.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΝ-Ο1Χ) Εγκυκλίου και θα
συνοδεύεται από τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό και τη σχετική τριμηνιαία
έκθεση.
Δυνατότητα προσφυγής στις παραπάνω διατάξεις έχουν και οι δήμοι που υπέβαλαν
στην Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο το Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης,
προκειμένου να συνομολογήσουν δάνειο για ισοσκέλιση του αρχικού συνταχθέντος
προϋπολογισμού τους, ενώ είχαν ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό από την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εξαιτίας του λόγου αυτού η Επιτροπή αποφάσισε να
απέχει του ελέγχου. Οι εν λόγω δήμοι προβαίνοντας στην αναμόρφωση του
προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα υποβάλλουν στην
Ελεγκτική Επιτροπή επικαιροποιημένο Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως, τόσο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, ότι εάν με τις αποφάσεις
αναμόρφωσης των προϋπολογισμών έχουν εγγραφεί έσοδα από δάνεια για την
ισοσκέλισή τους, πρέπει πρώτα να ελεγχθούν από την Ελεγκτική Επιτροπή τα σχετικά
σχέδια Οικονομικής Υποστήριξης και μετά να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας των
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αποφάσεων από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Επιπροσθέτως, προκειμένου
οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α να συνομολογήσουν το Δάνειο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012
(Ν. 4093/2012) αν και η προθεσμία αυτή δεν χαρακτηρίζεται στην διάταξη ως
αποκλειστική, πρέπει να ενεργήσουν άμεσα και να συντομεύσουν όσο το δυνατόν τις
λοιπές τασσόμενες προθεσμίες (υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης, λήψης απόφασης
δημοτικού συμβουλίου), έτσι ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για να τηρηθεί η
υποχρέωση διαφάνειας κατά τη διαδικασία επιλογής του φορέα δανειοδότησης, αλλά
και να διενεργηθεί ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των δανειακών συμβάσεων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Επειδή όμως, για ένα σημαντικό αριθμό Δήμων μεταξύ των οποίων και του Δήμου
μας, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης του ανωτέρου Σχεδίου Οικονομικής
Υποστήριξης από την Επιτροπή Εξυγίανσης, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός μας
είχε ήδη εγκριθεί από την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς
Ελλάδας, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουμε επικαιροποιημένο Σχέδιο
Οικονομικής Υποστήριξης στην ανωτέρω Επιτροπή.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ.3/2011
απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με
την υπ’ αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας
Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 06.00.3111 με τίτλο
«Έσοδα από δάνεια παρ.1ε του Ν.3943/2011 για την αποπληρωμή χρεών σύμφωνα
νε την Κ.Υ.Α. 22292/9.5.2011» ποσού 5.701.176,47€, τον οποίο προτείνουμε να
τροποποιήσουμε και να τον εγγράψουμε με τίτλο: «Εισπράξεις από δάνεια – Δάνεια
ισοσκέλισης προϋπολογισμού» ποσού 5.701.176,47€, που είναι το ποσό του δανείου
που θα χρησιμοποιηθεί για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 89/11 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
ορίζονται τα εξής: «Το άρθρο 4 του Π.Δ 185/2007 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εκτελεστική επιτροπή, με
την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσίας επί
θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του
δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει
στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία με τη σειρά της το
υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
(άρθρο 76 ν.3852/2010), μετά από παραπομπή του δημοτικού συμβουλίου γνωμοδοτεί
επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή τους και
εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των
λοιπών νομικών προσώπων του δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται
από το διοικητικό συμβούλιο αυτών.»
2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Έως τις 30 Σεπτεμβρίου
κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του ετήσιου
προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες
διαβούλευσης».
3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Τροποποίηση του ετήσιου
προγράμματος δράσης του δήμου πραγματοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου με την διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική
έγκριση».
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Για τις ανάγκες του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης, απαιτείται παράλληλα και
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή του
Δήμου μας, για το σκοπό αυτό και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του
Ν.3852/2010, με την υπ. αριθμ.7/2012 απόφασή της, εισηγείται το προσχέδιο της 7ης
τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο το Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Αγιάς, το οποίο
καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της αριθμ.2/3881/09-2-2012 εγκυκλίου του
ΥΠ ΕΣ. – Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ –Τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης ΟΤΑ, με θέμα
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων &
περιφερειών οικ. έτους 2012 –εφαρμογή ρυθμίσεων επί οικονομικών θεμάτων
ΟΤΑ» και την με αριθμ. πρωτ. 26124/43/29-6-2012 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα
«Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δήμων & περιφερειών» και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με σκοπό τη υποβολή αιτήματος για τη
συνομολόγηση δανείου ύψους 5.701.176,47€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών ή
άλλο Πιστωτικό ίδρυμα.
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
την εισήγηση του Προέδρου,
τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,
τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2011
Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας και τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. 60/2012, 106/2012, 108/2012, 137/2012, 168/2012, 178/2012 και
197/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3852/2010,
τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών,
τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.4038/2012,
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ5 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 και
τις δανειακές συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Συντάσσει το σχέδιο 7ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του
Δήμου Αγιάς για το έτος 2012 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
σχετική ψήφιση του, όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Κ.Α

1.

02.00.6526

2.

02.00.6731.01

Ονομασία
πίστωσης
Χρεολύσια
δανείων
εσωτερικού
Έκτακτη
επιχορήγηση
νομικού προσώπου
Ηρακλείδης

Υπάρχον
ποσό

Μειούμενο
ποσό

Προκύπτον
ποσό

Αιτία
μεταβολής

637.967,40

55.009,88

582.957,52

Πλεονάζουσα
πίστωση

30.523,22

21.141,66

9.381,56

Πλεονάζουσα
πίστωση
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Α/Α

Κ.Α

3.

02.10.7513

4.

02.40.6266

5.

02.10.6041.01

6.

02.20.6041.02

7.

02.20.6691

8.

02.30.7413.43

9.

02.30.7413.55

10.

02.30.7413.34

11.

02.30.7331.06

Ονομασία
πίστωσης
Συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο
της Κοινωφελούς
επιχείρησης
Καλυψώ
Συντήρηση
εφαρμογών
λογισμικού
Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων Ο.Χ.
Διοικητικής
Υπηρεσίας
Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων Ο.Χ.
Προμήθεια ειδών
φωταγωγήσεων
Σύνταξη χαρτών
Γεωλογικής
καταλληλότητας
και Γεωλογικών
Συνθηκών για
Χωροταξικά Πολεοδομικά
σχέδια (ΣΑΤΑ
2012)
Μελέτη
αποκατάστασης
παλαιάς
κρεαταγοράς
(ΣΑΤΑ 2012)
Μελέτη
αξιοποίησης
παραλίας στην
Τ.Κ. Σωτηρίτσας
(ΣΑΤΑ 2012)
Διαμόρφωση
κτιρίων για την
στέγαση των
υπηρεσιών του
Δήμου (ΣΑΤΑ)

Σύνολο μειούμενων εξόδων

Υπάρχον
ποσό

Μειούμενο
ποσό

Προκύπτον
ποσό

Αιτία
μεταβολής

160.000,00

160.000,00

0,00

Πλεονάζουσα
πίστωση

9.600,00

9.600,00

0,00

Πλεονάζουσα
πίστωση

12.500,00

8.000,00

4.500,00

Πλεονάζουσα
πίστωση

168.032,02

20.000,00

148.032,02

5.500,00

5.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

Πλεονάζουσα
πίστωση

8.500,00

8.500,00

0,00

Πλεονάζουσα
πίστωση

8.500,00

8.500,00

0,00

Πλεονάζουσα
πίστωση

12.500,00

12.600,00

0,000

Πλεονάζουσα
πίστωση

Πλεονάζουσα
πίστωση
Πλεονάζουσα
πίστωση

317.351,54

Β. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης
του Δήμου Αγιάς, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της
αριθμ.2/3881/09-2-2012 εγκυκλίου του ΥΠ ΕΣ. – Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ –Τμήμα
Οικονομικής Διεύθυνσης ΟΤΑ, με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων & περιφερειών οικ. έτους 2012 –εφαρμογή ρυθμίσεων
επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» και την με αριθμ. πρωτ. 26124/43/29-6-2012
Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δήμων &
περιφερειών» και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με σκοπό τη
υποβολή αιτήματος για τη συνομολόγηση δανείου ύψους 5.701.176,47€ από το
Ταμείο Παρακαταθηκών ή άλλο Πιστωτικό ίδρυμα.

Σελίδα 6 από 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

