
          

                                      Ζαγορά. 19-08-2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                             Αρικ.Αποφ 109/2020 

ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ          Αρικ πρωτ.   8250 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το Πρακτικό 17θσ /2020  Σακτικισ  (δια περιφοράσ) υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

του Διμου Ζαγοράσ - Μουρεςίου 

ΘΕΜΑ: «Λιψθ απόφαςθσ για  τθν ανάγκθ ςφναψθσ δανείου,  κακοριςμόσ των όρων τθσ 

δανειοδότθςθσ και υποβολι τθσ ςχετικισ ειςιγθςθσ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο». 

    τθ Ζαγορά, ςιμερα, 19θ  του μθνόσ Αυγοφςτου 2020 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 90:00 π.μ.  ςτο 

Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου  Ζαγοράσ - Μουρεςίου ςυνιλκε  φςτερα από τθν 8010/11-08-

2020  πρόςκλθςθ του Προζδρου, που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ, ,  ςφμφωνα 

με τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 77 του Ν. 4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν παρόντα  τα 

επτά (7)  μζλθ, ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                                                 
2. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
3. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ        
4. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 
5. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                           
6. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
7. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο.                                                                                                            

  *Η παροφςα ςυνεδρίαςθ λόγω τθσ λιψθσ μζτρων αποφυγισ διάδοςθσ του κορονοϊοφ covid-

19,  πραγματοποιικθκε  δια περιφοράσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10τθσ ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55/τεφχοσ Αϋ11-03-2020, τα μζλθ εξζφραςαν τθν ψιφο τουσ επί του κζματοσ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου).  

     Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ειςθγοφμενοσ το 4Ο  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
ανζφερε τθν ανάγκθ ςφναψθσ δανείου, για τθν εξόφλθςθ παλαιότερθσ δανειοδότθςθσ και πιο 
ςυγκεκριμζνα: « Ο πρϊθν Διμοσ Μουρεςίου και ο τότε εκλεγμζνοσ Διμαρχοσ του, προχϊρθςε 
ςε ςφναψθ δανείου μεταξφ τθσ τράπεηασ Πειραιϊσ και τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ με τθν 
επωνυμία: Ε.Δ.Α.Ε.Μ. (Ενιαία Δθμοτικι Επιχείρθςθ Μουρεςίου).  

Εγγφθςθ για τθν δανειοδότθςθ αυτι, αποτζλεςε το δθμοτικό οικόπεδο - ακίνθτο τθσ Σ.Κ. 
Μουρεςίου, ςτον Οικιςμό Παπά Νερό, παράπλευρα τθσ καταςκινωςθσ, ςτθ κζςθ 
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«Βερυκοκιά», το οποίο ςιμερα χρθςιμοποιείται ωσ ελεφκεροσ χϊροσ ςτάκμευςθσ για τουσ 
δθμότεσ μασ, αλλά και για τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ μασ.  

Σο ζτοσ 2016 το φψοσ τθσ οφειλισ ανερχόταν ςτο ποςό των 233.343,60€ και θ Σράπεηα 
Πειραιϊσ πρότεινε  να προβεί ςε διαγραφι ποςοφ 93.337,44€ και το υπόλοιπο να 
διακανονιςκεί με δόςεισ για  διάςτθμα τριϊν ετϊν και κατόπιν τα δφο μζρθ να προβοφν ςε εκ 
νζου διαπραγμάτευςθ ι τθν εφ’ άπαξ εξόφλθςθ. 

Ο πρόεδροσ ςυνζχιςε αναφζροντασ ότι θ περιουςία του Διμου είναι αδιαπραγμάτευτθ και 
πρζπει θ εκάςτοτε εκλεγμζνθ Δθμοτικι Αρχι να τθν προςτατεφει προσ όφελοσ των δθμοτϊν.  
Πρότεινε θ Οικονομικι Επιτροπι να τον εξουςιοδοτιςει προκειμζνου να διερευνιςει τθν 
δυνατότθτα ςφναψθσ νζασ δανειακισ ςφμβαςθσ με επωφελείσ όρουσ, είτε από τράπεηα είτε 
με χρθματοδότθςθ από το Σαμείο Παρακατακθκϊν & Δανείων. Κατόπιν οι όροι τθσ ςφναψθσ 
του νζου δανείου να κατατεκοφν εκ νζου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι προσ ζγκριςθ και 
ακολοφκωσ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο για τθν τελικι απόφαςθ. 

 Σο  μζλοσ τθσ επιτροπισ κα αμαρά Μαρία κατζκεςε τισ απόψεισ τθσ ςτισ οποίεσ αναφζρει: 

Διαμαρτυρόμαςτε εντόνωσ διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται ςυνεδρίαςθ τθσ ΟΕ δια 

περιφοράσ και μζςω mail για τόςο ςοβαρά ηθτιματα του διμου μασ .  

υνεχίηεται τθ διεξαγωγι των ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ διά περιφοράσ και 

μζςω mail. 

Επιμζνετε ςε μια διαδικαςία που είχε ζκτακτο χαρακτιρα, αλλά από ότι φαίνεται αποκτά 

μόνιμα χαρακτθριςτικά με αποτζλεςμα να διερωτϊμεκα , αν αυτό ςασ βολεφει. 

Είςτε θ μοναδικι δθμοτικι αρχι ςε όλθ τθ χώρα που ςυνεχίηει τισ  δια περιφοράσ 

ςυνεδριάςεισ τθσ ΟΕ και μάλιςτα με ςθμαντικά κζματα που αφοροφν τθν οικονομικι και 

διοικθτικι βιωςιμότθτα του διμου μασ κακώσ και τθν κακθμερινότθτα των δθμοτών μασ. 

Παρά τισ παραινζςεισ και τισ προτάςεισ μασ για να ςταματιςουν οι διά περιφοράσ 

ςυνεδριάςεισ, αρνείςτε και επιμζνετε ςε αυτι τθ διαδικαςία διότι ςασ βολεφει.  

Είναι μια ανικουςτθ διαδικαςία που όταν επαναλαμβάνεται ςυνιςτά υποβάκμιςθ του 

κεςμικών ρόλων των αιρετών.  

Ιδιαίτερα όταν αφορά  τόςο ςοβαρά ηθτιματα όπωσ :  

 Προςλιψεισ και προγραμματιςμό προςλιψεων προςωπικοφ, 

 αναγκαιότθτα ςφναψθσ δανείου, κακοριςμόσ όρων δανειοδότθςθσ  και 

 διαγραφι χρεϊν, απαλλαγϊν από προςαυξιςεισ. 

Εμείσ ωσ δθμοτικοί ςφμβουλοι , ανταποκρινόμενοι ςτον κεςμικό μασ ρόλο ςασ 

καταγγζλλουμε για τθν παραπάνω τακτικι υποβιβαςμοφ των κεςμικϊν ρόλων των 

οργάνων διοίκθςθσ, ωςτόςο ςυναιςκανόμαςτε τθν κεςμικι μασ ευκφνθ και για να μθν 

πζςει ςε τζλμα διοίκθςθσ και οικονομικοφ μαραςμοφ ο διμοσ μασ ςασ κατακζτουμε τισ 

ειςθγιςεισ μασ.  

ε προθγοφμενεσ ανακζςεισ του δθμάρχου είχαμε ηθτιςει οι εργαςίεσ να πραγματοποιοφνται 

παρουςία του Πρόεδρου  τθσ Δ.Κ.Ζαγοράσ, ο οποίοσ κα επιβεβαιϊνει εγγράφωσ τθν ορκι 
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εκτζλεςθ των εργαςιϊν και το οποίο ζγγραφο κα μασ κοινοποιείται όταν τιμολογείται θ 

εργαςία και εκδίδεται το παραςτατικό πλθρωμισ.  

χετικά με το κζμα του τίτλου ανζφερε: 

Κατ’ αρχάσ δεν είναι δυνατόν να τοποκετθκοφμε ςε ζνα τόςο ςοβαρό για το διμο ηιτθμα διότι 

δεν  μασ εδόκθ καμία ειςιγθςθ από τθν ομάδα πλειοψθφίασ, τον διμαρχο και τουσ 

αρμοδίουσ αντιδθμάρχουσ  που να αφορά τον κακοριςμό των όρων τθσ  νζασ δανειοδότθςθσ . 

Θεωροφμε ότι το κζμα είναι υψίςτθσ οικονομικισ  και ιδιοκτθςιακισ ςθμαςίασ για το διμο 

μασ διότι αφορά τθν ςφναψθ ενόσ νζου δανείου για τθν αποπλθρωμι ενόσ παλαιοφ και τθν 

άρςθ τθσ προςθμείωςθσ υποκικεσ ποςοφ 130.000 ευρϊ ςε ακίνθτο του πρϊθν διμου 

Μουρεςίου εκτάςεωσ 2.701,13 τ.μ το οποίο βρίςκεται εντόσ των ορίων του οικιςμοφ Παπά 

Νερό Αγίου Ιωάννθ. 

Με τθν 179 απόφαςθ ςτισ 09/08/2016 το Δ ςτα  πλαίςια ςυμβιβαςτικισ λφςθσ με τθν 
Σράπεηα Πειραιϊσ προχϊρθςε ςε ρφκμιςθ με τθν υποχρζωςθ καταβολισ μθνιαίασ 
χρεωλυτικισ δόςθσ ποςοφ €500 προσ κάλυψθ κεφαλαίου για διάςτθμα τριϊν ετϊν και τθν 
επανεξζταςθ τθσ ρφκμιςθσ ςτθν τριετία και τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ επαναδιαπραγμάτευςθσ 
το επτζμβριο 2019 για τθν οριςτικι επίλυςθ του κζματοσ.  
Εςείσ δεν τθριςατε τθν δανειακι υποχρζωςθ τθσ επαναδιαπραγμάτευςθσ το επτζμβριο του 
2019 με ςυνζπεια θ  τράπεηα να προχωριςει  μονομερϊσ και  ςιμερα ηθτάει τα χριματα τθσ  
και απειλείται το ακίνθτο με κατάςχεςθ. 
Και ςιμερα ζρχεςτε μετά από τραγικι κακυςτζρθςθ και παράλειψθ ενόσ ζτουσ και προτείνετε 
τθν ςφναψθ δανείου από το άλλο τραπεηικό ίδρυμα ι το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων 
για να εξοφλιςετε ζνα μζροσ του δανείου και να μθν χάςει ο διμοσ το προςθμειωμζνο 
ακίνθτο !! 
Και δεν μασ κατακζτετε οφτε μια ειςιγθςθ για αυτό. 
Ζθτοφμε να  μασ προςκομίςετε τθν αίτθςθ που ζχετε υποβάλλει ςτο το άλλο τραπεηικό ίδρυμα 
ι το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων και το προςχζδιο τθσ νζασ δανειακισ  ςφμβαςθσ που 
επιδιϊκεται ζτςι ϊςτε να μθ χακεί το ακίνθτοσ εωσ τισ 15 /11/ 2020. 
 
ασ κακιςτοφμε υπεφκυνουσ για αυτό και ςασ καταγγζλλουμε για οποιαδιποτε απϊλεια 
ακίνθτθσ περιουςίασ του διμου μασ. 
 
Δεν ψθφίηουμε το κζμα διότι δεν μασ προςκομίςατε καμία ειςιγθςθ πρόταςθ για ςφναψθ 
νζασ δανειακισ ςφμβαςθσ. 
 
Σο λόγο πιρε ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και ανζφερε ότι με τθν παροφςα 
απόφαςθ δεν προβαίνουμε ςε ςφναψθ δανείου αλλά ηθτϊ τθν εξουςιοδότθςθ από το ςϊμα 
προκειμζνου να προβϊ ςε διερεφνθςθ με τα πιςτωτικά ιδρφματα ϊςτε να εξευρεκεί θ 
βζλτιςτθ λφςθ δανειακισ ςφμβαςθσ, τουσ όρουσ τθσ οποίασ κα ειςθγθκεί εκ νζου θ 
οικονομικι Επιτροπι ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Ζαγοράσ Μουρεςίου για τθν τελικι 
ζγκριςθ. 
 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

           αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του Προζδρου και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, τισ διατάξεισ του 

άρκρου 3  του Ν. 4623/19  και όλα τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ τθσ: 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α) Εγκρίνει τθν ειςιγθςθ του προζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και Δθμάρχου του Διμου 

Ζαγοράσ Μουρεςίου κ Παναγιϊτθ Κουτςάφτθ. 

Β) Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο κο Παναγιϊτθ Κουτςάφτθ προκειμζνου να διερευνιςει τθν 

δυνατότθτα λιψθσ δανείου με επωφελείσ όρουσ από  τα πιςτωτικά ιδρφματα.   

Σο μζλοσ τθσ επιτροπισ κα αμαρά Μαρία και Βαρελόπουλοσ Ιωάννθσ, καταψιφιςαν 

ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ.  

 

 Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 107/2020 

Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ. 
Ο πρόεδροσ                                                                          Σα μζλθ 

(υπογραφι)                                                                        (υπογραφζσ) 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

& 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

                          

ΚΟΤΣΑΦΣΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
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