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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 10ο .-

Παροχή εγγύησης για λήψη δανείου του «Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν.
Λάρισας από το Τ.Π. & Δανείων».

Αριθμός Απόφασης 83/2011
Σήμερα στις 29 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.5535/21-4-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους
αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βαλάρης Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σμυρλής Βασίλειος
23. Τσιτσές Δημήτριο

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Τσαγκάλης Αντώνιος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο
(22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Μπελιάς Αθανάσιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος
7. Περπερής Ευάγγελος
9. Πραντζίδης Δημήτριος
11. Ριζάκης Δημήτριος
13. Ράντζος Νικόλαος
1.
3.
5.
7.

Πλατής Βασίλειος
Αλβίζος Δημήτριος
Οικονόμου Στέλιος
Μπουρντένας Γρηγόριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Κοσμάς Νικόλαος
12. Χαλάτσης Αντώνιος
14. Χριστοδούλου Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ
2.
4.
6.
8.

Κυριάκου Αθανάσιος
Δαλακούρας Θεόδωρος
Γούλης Δημήτριος
Μπαράκος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
και ο γεωπόνος του Δήμου Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων
εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. «Έγκριση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Αγιάς σαν συνέταιρος σε ευρωπαϊκή
διακρατική πρόταση, με τελικό στόχο την αξιοποίηση βιομάζας που
αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο του δάσους» για το λόγο ότι υπάρχει άμεση
και καταλυτική προθεσμία στην συμμετοχή του δήμου.
2. «Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή ανταλλακτικών και βεβαίωσης
επισκευών των οχημάτων του Δήμου» για το λόγο ότι πρέπει άμεσα για την
υπηρεσία καθαριότητας να προβούμε σε προμήθειες ανταλλακτικών και
συντηρήσεις των οχημάτων.
3. «Οικονομική στήριξη και διάθεση του Δημοτικού κάμπινγκ για την φιλοξενία
ατόμων που θα συμμετέχουν στον ορειβατικό αγώνα ‘Μαραθώνιος Κισσάβου’»
για το λόγο ότι υπάρχει καταλυτική προθεσμία στην διοργάνωση του αγώνα και
την συμμετοχή του δήμου.
4. «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 2ημηνης απασχόλησης» για το λόγο ότι
άμεσα η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να καλύψει της ανάγκες της σε
προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργίας της και έως την έγκριση από το
Υπουργείο, του αιτήματος του δήμου Αγιάς για τον προγραμματισμό
προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων, ως
κατεπείγοντα.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, ο δημοτικός σύμβουλος της
μείζονος μειοψηφίας κ. Καλαγιάς Γρηγόριος αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη
διαμαρτυρία, δηλώνοντας τα εξής:
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«Αποχωρώ διότι υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου Αγιάς, μου αρνήθηκαν, μετά
από γραπτά αιτήματα, να μου δώσουν στοιχεία που ζήτησα σχετικά με αποφάσεις
δημάρχου, οικονομικής επιτροπής και τιμολόγια οφειλών των πρώην δήμων Αγιάς
Λακέρειας Ευρυμενών και Μελιβοίας, αναγκάζοντάς με να καταγγείλω το γεγονός και
στην αστυνομία Αγιάς. Το αίτημά μου το κατέθεσε και ως δημοτικός σύμβουλος και ως
μέλος της Επιτροπής Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Αφού το
σώμα δεν δεσμεύεται να δόση εντολή να μου δοθούν αυτά τα στοιχεία εγώ αποχωρώ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 10ο .-

Παροχή εγγύησης για λήψη δανείου του «Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν.
Λάρισας από το Τ.Π. & Δανείων».

Αριθμός Απόφασης 83/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα
εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Το άρθρο 75 & 245 του Ν. 3463/06.
 Τα άρθρα 65, 72, 94, 104, 206, 225, 265 & 285 του Ν. 3852/10.
 Το άρθρο 19 παρ.7 του ΠΔ 774/80.
 Τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων στην 3395/24-3-2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε στο Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας η χορήγηση δανείου ποσού
2.000.00,00€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης και μη οφειλής και συγκεκριμένα
προς: Ιδιώτη, (ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ TEXNOΛOΓΙA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε),
δικαιούχο της κατάστασης της έγκρισης, για οφειλή που προέκυψε από την
εκτέλεση έργου «Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας».
Προτείνεται σε συνέχεια της Απόφασης Δ.Σ 56/2011, τη λήψη νέας απόφασης
σύμφωνα με το από το ΤΠΔ ζητούμενο υπόδειγμα προκειμένου να προχωρήσει η
διαδικασία δανειοδότησης του ΦΟΔΣΑ Λάρισας για το έργο της κυψέλης 4.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος
μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος αναφέροντας ότι:
«Καταψηφίζω την απόφαση διότι κρίνω ότι όλη τη δαπάνη θα πρέπει να την
αναλάβει το Κράτος και όχι να επιμεριστεί στους Δήμους και κατ’ επέκταση στους
Δημότες».
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη των αναφερθέντων σχετικών
διατάξεων της αριθμ.56/2011 απόφαση αυτού, την εισήγηση του Δημάρχου και μετά
από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Παρέχει την εγγύηση σε ποσοστό 5,10% στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για την δανειοδότηση του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας ύψους 2.000.000,00€ για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμης και μη οφειλής και συγκεκριμένα προς: Ιδιώτη,
(ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤEXNOΛOΓΙA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε ), δικαιούχο της
κατάστασης της έγκρισης, για οφειλή που προέκυψε από την εκτέλεση έργου:
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«Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας», ως εξής:
1. Ποσό € 1.827.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών:
• Ποσό € 409.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής (1 ος
λογαριασμός/26-7-2010 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθείσων
εργασιών και προμήθειας υλικών).
• Ποσό € 617.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής (2 ος
λογαριασμός/22-11-2010 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθείσων
εργασιών και προμήθειας υλικών).
• Ποσό € 801.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής (3 ος
λογαριασμός/14-2-2011 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθείσων
εργασιών και προμήθειας υλικών).
2. Ποσό 173.000,00€ για εξόφληση μη ληξιπρόθεσμης οφειλής για το έργο
«Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας» η οποία θα καλύπτει την
τακτική εξυπηρέτηση του δανείου μέχρι την πλήρη εξόφλησή του κατά κεφάλαιο,
πάσης φύσεως τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την δανειακή σύμβαση.
Για το σκοπό αυτό ο Δήμος μας:
α) Εκχωρεί από τώρα και μεταβιβάζει λόγω ενεχύρου στο Ταμείο από όλα τα
δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδά του, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και
αιτία, παρόντα και μέλλοντα, τις προσόδους τους, τα μισθώματα, τις προς αυτούς
χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους,
παρούσες και μελλοντικές, το ανάλογο ποσό και παρέχει από τώρα την ανέκκλητη
και ανεπιφύλακτη εντολή του τόσο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε
οποιονδήποτε είναι διαχειριστής των εσόδων αυτών ή τηρεί λογαριασμό του ή
ενεργεί τις εισπράξεις του, να παρακρατεί οίκοθεν το Ταμείο ή να κατατίθεται σ' αυτό
το ως άνω ποσό για την τακτική εξυπηρέτηση του δανείου, ευθυνόμενος αλληλέγγυα,
αδιαίρετα και σε ολόκληρο μαζί με το δανειζόμενο Σύνδεσμο και τους άλλους
εγγυητές Συνδέσμους, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και
διζήσεως και
β) Εξουσιοδοτεί τον νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα για
την συνυπογραφή του δανειστικού συμβολαίου ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος.
Την πρόταση της δημοτικής Αρχής καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της
παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος,
για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

