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∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

   Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 12ης (τακτικής) συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύργου 
 
Αριθ. Αποφ.  227/2012 
 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση σχεδίου Οικονοµικής Υποστήριξης 
∆ήµου Πύργου                                            

               
    Στον Πύργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 27                                                                   
του µηνός Ιουνίου, του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της 
µε αριθ. πρωτ. 29509/21-6-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του 
κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε ∆ηµοτικό Σύµβουλο χωριστά 
και στο ∆ήµαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010). 
     
    Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o 
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ κ. Βασίλειος Σεϊντής, ως νόµιµος αναπληρωτής του 
Προέδρου [άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010)] ο οποίος 
προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουµένως 
διαπίστωσε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 29 και ονοµαστικά οι κ.κ: 
     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος[προσήλθε στο 3ο θέµα της Η.∆], 2. Σεϊντής 
Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος ∆ηµήτριος – Γραµµατέας, 4. 
Καράµπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος 
Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος 
Χαράλαµπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος,  11. 
∆ηµουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13. Τζίνη ∆ιονυσία, 
14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης[προσήλθε στο 3ο θέµα προ Η.∆], 15. Μπίρµπας 
Κων/νος, 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 18. 
Αντωνέλος ∆ηµήτριος, 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 20. 
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Μποσµής Κων/νος, 21. Ρωµαίος Στέφανος, 22. ∆ηµόπουλος Φώτης, 23. 
Ανδριόλας Γεώργιος, 24. Κουρµπανάς Γεώργιος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. 
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραµπέτσος Αθανάσιος, 29. 
Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος. 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 2.  
Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 3. Λιατσής ∆ηµήτριος, 4. Σεφερλής Ιωάννης – 
Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο ∆ήµο Πύργου», οι οποίοι δεν 
προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νοµίµως. 
              

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η 
υπάλληλος του ∆ήµου Π. Λιβέρη. 
 

--------- 
 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το 3ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: «Έγκριση σχεδίου Οικονοµικής 
Υποστήριξης ∆ήµου Πύργου» και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικών κ. Ι. Αργυρόπουλο ο οποίος εισηγούµενος το θέµα ανέφερε: 
«Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 5ης Απριλίου του τρέχοντος 
έτους, λάβαµε την υπ’. αριθ. 118/2012 απόφαση η οποία προέβλεπε την 
κατάθεση αιτήµατος έκτακτης χρηµατοδότησης από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, για «εξόφληση  ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων», γεγενηµένων 
µέχρι την 31/12/2011, στο πλαίσιο των εγκυκλίων, υπ. Αριθ, 
2/21967/0094/13-3-2012 του Υπουργείου Οικονοµικών και 10/9866/16-3-
2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα. Όπως είναι γνωστό στον κρατικό 
προϋπολογισµό του 2012 έχει προβλεφθεί ειδικός κωδικός για την αποπληρωµή 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορέων του δηµοσίου τοµέα προς τρίτους. Η 
απόφαση µας ήδη υλοποιήθηκε από τις οικονοµικές υπηρεσίες του δήµου και 
το αίτηµα έχει υποβληθεί έγκαιρα στο υπουργείο Εσωτερικών το οποίο έχει 
εισηγηθεί στο υπουργείο Οικονοµικών τη χρηµατοδότηση µας µε 4.034.831,45 
ευρώ. Είναι ευνόητο ότι η αποδοχή του αιτήµατός µας και η εκταµίευση του 
ανωτέρω ποσού θα δώσει τη δυνατότητα στο δήµο µας να τακτοποιήσει όλες τις 
ληξιπρόθεσµες οφειλές του.  
 
Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξουν εµπόδια στην υλοποίηση του, ο δήµος µας 
πρέπει να είναι έτοιµος να προχωρήσει στην εναλλακτική λύση η οποία αφορά 
στην  αίτηση χρηµατοδότησης προς  το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
του ποσού των 4.933.528,01 €, που έχουµε εγγεγραµµένο στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό του 2012 (κωδ. 3111.02 σελ. 11.) 
 Όπως γνωρίζετε µε την 21/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ψηφίστηκε ο  προϋπολογισµός του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους  2012 όπου 
στο σκέλος των εσόδων  του έχει εγγραφεί το ανωτέρω  ποσό,  για την 
αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του, που προέρχονται από κάθε 
µορφής δαπάνες (λειτουργικές ή επενδυτικές) µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2011, 
προκειµένου να ισοσκελιστεί.  
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Η δυνατότητα  αυτή µας παρεχόταν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-
2015» (ΦΕΚ 14 Α), και στην εγκύκλιο 2 αρ. πρωτ. 3881/09-02-2012 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί κατάρτισης του προϋπολογισµού. 
 Η συγκεκριµένη εγκύκλιος ορίζει ότι η συνοµολόγηση του δανείου πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2012 και ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονοµικής Υποστήριξης από 
τον ενδιαφερόµενο ΟΤΑ, το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του 
προϋπολογισµού του. 
Προς τούτο προβήκαµε στη σύνταξη «Σχεδίου Οικονοµικής Υποστήριξης ∆ήµου» 
το οποίο και καταθέτουµε σήµερα προς έγκριση και ψήφιση, όπως αυτό 
προβλέπεται και ορίζεται στην  προαναφερόµενη εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών . 
Στο «Σχέδιο Οικονοµικής Υποστήριξης ∆ήµου» υπάρχει εξυγιαντικός 
προγραµµατισµός ο οποίος εξελίσσεται δυναµικά στην κατεύθυνση διατήρησης 
και περιορισµένης αύξησης των εσόδων και περιορισµού των εξόδων. Αυτά 
αποτυπώνονται σε επτά οικονοµικούς πίνακες και σε επαρκείς επεξηγήσεις 
αυτών. 
Το «Σχέδιο» είναι ανελαστικό, ως φόρµα, και προβλέπεται από την εγκύκλιο 
2/3881/9/2/2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Επίσης σύµφωνα µε την απόφαση 10618/501/9-2-2012 του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & 
Ιονίου για την  επικύρωση της αριθ. 21/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου «έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012) υποχρεούµαστε 
να συντάξουµε σχέδιο Οικονοµικής Υποστήριξης για το τρέχον οικονοµικό έτος, 
το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισµού. 
Κλείνοντας θέλω να καταστήσω σαφές  ότι  η σύναψη του δανείου, εάν αυτό 
εγκριθεί, είναι δυνητική. Θα κριθεί η λήψη του ή όχι, από την εξέλιξη του 
πρώτου αιτήµατός µας για την έκτακτη χρηµατοδότηση που παραµένει σε 
εκκρεµότητα».  
                           
 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα ν’ αποφασίσει επί 
της εισήγησης του Αντιδηµάρχου.                                

                               
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου, 

          λαµβάνοντας υπόψη:  
- τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 

«Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 14 Α), και στην εγκύκλιο 2 αρ. πρωτ. 3881/09-02-2012 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί κατάρτισης του προϋπολογισµού. 

- την απόφαση 10618/501/9-2-2012 του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου 
που επικύρωσε την αριθ. 21/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε θέµα «έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2012» µε την επισήµανση ότι ο δήµος υποχρεούται να συντάξει σχέδιο 
Οικονοµικής Υποστήριξης για το τρέχον οικονοµικό έτος, το οποίο 
αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισµού. 
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- την υπ’. αριθ. 118/2012 απόφαση του ∆.Σ, µε την οποία υποβλήθηκε 
αίτηµα έκτακτης χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό, 
για «εξόφληση  ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων», γεγενηµένων µέχρι την 
31/12/2011, στο πλαίσιο των εγκυκλίων, υπ. αριθ. 
2/21967/0094/13-32012 του υπουργείου Οικονοµικών και 
10/9866/16-32012 του υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα, 

- την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, µετά από 
διαλογική συζήτηση, 

 
Οµόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
 Εγκρίνει το «Σχέδιο Οικονοµικής Υποστήριξης του ∆ήµου Πύργου» που 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι 
συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012, ήτοι της υπ’ 
αριθ. 21/12 απόφασης έγκρισής του και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
παρούσας απόφασης. 
 
- η σύναψη του δανείου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 

4.933.528,01€,που είναι εγγεγραµµένο στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του 2012 µε Κ.Α 3111.02 σελ. 11, εάν αυτό εγκριθεί, είναι δυνητική. Η 
λήψη του ή όχι θα κριθεί από την εξέλιξη του αιτήµατός του ∆ήµου για 
έκτακτη χρηµατοδότηση, που έχει υποβληθεί προς τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Οικονοµικών και παραµένει σε εκκρεµότητα.  
 

 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, Τζίνη 
∆ιονυσία, Μπίρµπας Κων/νος, Γιάνναρος Χρήστος, Καραµπέτσος Αθανάσιος 
και Σκαρτσιάρης Πάνος, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση, πριν ο 
Πρόεδρος θέσει το θέµα προς συζήτηση και έγκριση. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 227/2012. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται 

ως ακολούθως:    
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         ∆. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ακριβές Απόσπασµα 
εκ των πρακτικών του ∆.Σ. 

Πύργος 5  – 7 - 2012 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΕ∆ 
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