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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
25 Μαΐου 2016
Αριθ.Απόφ.:260
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι πέντε (25) Μαΐου
2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.14595/20.05.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 4)Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 9)Χαρίλαος Παπαδιαµαντόπουλος, Τ.Κ.Μεσορρουγίου, 10)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 11)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 12)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας,
2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος και 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.255 έως και 320)

Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.109/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας περί έγκρισης προγράµµατος αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας ∆ήµου και πρότασης αναχρηµατοδότησης δανειακών συµβάσεων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης το οποίο κατά πλειοψηφία εντάχθηκε σ’ αυτή, διότι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κ. Χρήστος Λαϊνάς καταψήφισε την ένταξή του και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.109/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο
ως προς τα κάτωθι:
Α)Την έγκριση του προγράµµατος αποκατάστασης της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτό συνοδεύεται από συνηµµένη έκθεση εκτίµησης της ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κα Ιωάννα
Φλώρου.
Β)Την έγκριση λήψης απόφασης, σύναψης ∆ανείου από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε µικτό επιτόκιο για 25 χρόνια (το επιτόκιο θα είναι σταθερό για τα 3 πρώτα χρόνια 5,02%, για τα επόµενα 7 χρόνια επιτόκιο σταθερό 6,02% και για τα τελευταία 15 χρόνια επιτόκιο µε
βάση το euribor εξαµήνου και περιθώριο 4,30% αναπροσαρµοζόµενο την
01/01 & 01/07 εκάστοτε έτους) µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων ∆ανείων του ∆ήµου µας συνολικού ποσού
6.935.387,01 € (ποσό 5.818.720,41 € από το Τ.Π. & ∆. και ποσό
1.116.666,60 € από την Τράπεζα Πειραιώς), σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παρ.1 και 2, άρθρ.81 Ν.4316/2014, ΦΕΚ270/Α/2014 µε απώτερο
σκοπό τη µείωση των τοκοχρεολυσίων, τη συγκέντρωση των δανείων σε
ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και την αύξηση της ρευστότητας των ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.109/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την Έκθεση ευρηµάτων από τη
διενέργεια προσυµφωνηµένων διαδικασιών, αναφορικά µε την αναχρηµατοδότηση του ∆ήµου Αιγιαλείας σύµφωνα µε το άρθρο 81 του Ν.4316/
2014 και την απόφαση 3541/15.01.2015 του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, όπως αυτή συντάχθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή
κα Ιωάννα Φλώρου ΑΜ.ΣΟΕΛ 15061, την ανάγκη έγκρισης του Προγράµµατος αποκατάστασης της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτό συντάχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου
και το οποίο έχει ως στόχο τη σταδιακή αποπληρωµή του χρέους του ∆ήµου µέσω της ταµειακής ρευστότητας που σε ετήσια βάση θα αποφέρει η
µακροπροθεσµοποίηση των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεών του,

γεγονός που σε συνδυασµό µε τα άµεσα µέτρα αύξησης των ιδίων εσόδων και εξορθολογισµού των δαπανών, θα αποδώσει στο ∆ήµο τη δυνατότητα ικανοποίησης των χρεών του, τόσο των βραχυπρόθεσµων όσο και
των µακροπρόθεσµων, το γεγονός ότι η εν λόγω αναχρηµατοδότηση µε
συγκεκριµένους όρους, αποτελεί ζωτικής σηµασίας παράγοντα για την
οικονοµική βιωσιµότητα του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.278/2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας µε την οποία απεστάλη πρόσκληση για υποβολή προσφορών αναχρηµατοδότησης ∆ανειακών Υποχρεώσεων σε τραπεζικά ιδρύµατα που διατηρούν υποκαταστήµατα στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας, ήτοι ALPHA
BANK, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, η οποία αναρτήθηκε και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου, χωρίς όµως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον εντός της
χρονικής προθεσµίας που είχε τεθεί από την ανωτέρω πρόσκληση από
κανένα Τραπεζικό Ίδρυµα, παρά µόνο από το Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, την κατάσταση τοκοχρεωλύσιων δανείων ∆ήµου Αιγιαλείας
σε Τράπεζες και στο Τ.Π. & ∆. έτους 2016, όπως αυτή υποβλήθηκε από
τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης
και τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 2 του Π.∆.169/2013 (Φ.Ε.Κ.272/
τ.Α/13. 12.2013 το οποίο επανεκτυπώθηκε στις 15.01.2014 λόγω λάθους)
«Ρύθµιση θεµάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους φορείς
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων», του άρθρου 81 του Ν.
4316/2014 (Φ.Ε.Κ.270/τ.Α/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 65 & 262
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης και είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος
και 2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος και πριν από την ψηφοφορία ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία, µε είκοσι πέντε (25) ψήφους
υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Του Προγράµµατος αποκατάστασης της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτό συνοδεύεται από συνηµµένη έκθεση εκτίµησης της ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κας Ιωάννας Φλώρου.
2)Σύναψης ∆ανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
µε µικτό επιτόκιο για 25 χρόνια (το επιτόκιο θα είναι σταθερό για τα 3
πρώτα χρόνια 5,02%, για τα επόµενα 7 χρόνια επιτόκιο σταθερό 6,02%

και για τα τελευταία 15 χρόνια επιτόκιο µε βάση το euribor εξαµήνου και
περιθώριο 4,30% αναπροσαρµοζόµενο την 01/01 & 01/07 εκάστοτε έτους) µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων ∆ανείων του ∆ήµου Αιγιαλείας, συνολικού ποσού 6.935.387,01 €
(ποσό 5.818.720,41 € από το Τ.Π. & ∆. και ποσό 1.116.666,60 € από την
Τράπεζα Πειραιώς), σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 (Φ.Ε.Κ.270/τ.Α/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», µε απώτερο
σκοπό τη µείωση των τοκοχρεολυσίων, τη συγκέντρωση των δανείων σε
ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και την αύξηση της ρευστότητας των ταµειακών διαθεσίµων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 260/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

