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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 9/2011 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο .-

Έγκριση αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού
δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμης και μη οφειλής που πρόκυψε από
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν.
Λάρισας».

Αριθμός Απόφασης 163/2011
Σήμερα στις 5 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.5535/4-7-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους
αυτού (παρ. 5 του 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. Βαλάρης Γεώργιος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Σμυρλής Βασίλειος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βατζιάς Αντίγονος
3. Τσιτσές Δημήτριο

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν 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.
3.
5.
7.

Αλβίζος Δημήτριος
Λάμπρου Ευάγγελος
Περπερής Ευάγγελος
Μπελιάς Αθανάσιος

2.
4.
6.
8.

Οικονόμου Στέλιος
Αγγελακόπουλος Ρίζος
Πατσαβούρας Ιωάννης
Χαλάτσης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πραντζίδης Δημήτριος
3. Κυριάκου Αθανάσιος
5. Πατσιαβούδης Στέργιος
7. Πλατής Βασίλειος
9. Ράντζος Νικόλαος
11. Μπαράκος Γεώργιος
13. Μπουρντένας Γρηγόριος

2. Κοσμάς Νικόλαος
4. Ριζάκης Δημήτριος
6. Ζιούλη Αναστασία
8. Δαλακούρας Θεόδωρος
10. Παπαδημητρίου Νίκος
12. Γούλης Δημήτριος
14. Χριστοδούλου Βασίλειος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη και ο Δήμαρχος Γκουντάρας
Αντώνιος
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 και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο .-

Έγκριση αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού
δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμης και μη οφειλής που πρόκυψε από
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν.
Λάρισας».

Αριθμός Απόφασης 163/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα
εξής:
Με την αριθμ.83/2011 απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου εγκρίναμε:
1. Την Παροχή εγγύησης 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 τον ιδιώτη,
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤEXNOΛOΓΙA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε, δικαιούχο της
κατάστασης της έγκρισης, για οφειλή που προέκυψε από την εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας», ως εξής:
Α.- Ποσό € 1.827.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών:
• Ποσό € 409.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής (1ος λογαριασμός/26-72010 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθείσων εργασιών και προμήθειας
υλικών).
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•

Ποσό € 617.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής (2ος λογαριασμός/2211-2010 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθείσων εργασιών και προμήθειας
υλικών).
• Ποσό € 801.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής (3 ος λογαριασμός/14-22011 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθείσων εργασιών και προμήθειας
υλικών).
Β.- 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.
2. Για το σκοπό αυτό με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ο Δήμος μας:
Α.- Εκχώρησε και μεταβίβασε 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.- Εξουσιοδότησε τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου μας, Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα για την συνυπογραφή του δανειστικού συμβολαίου ως εκ τρίτου
συμβαλλόμενος.
Συνέχεια των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων στην 3395/24-3-2011 συνεδρίασή του καθόρισε τους όρους για την
χορήγηση δανείου ποσού 2.000.000 ευρώ για την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης και
μη οφειλής όπως αναλυτικά παραπάνω περιγράφεται.
Προτείνεται σήμερα με απόφασή μας να αποδεχθούμε όλους τους όρους που
έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Π.& Δ. καθώς και ότι άλλο αναγράφεται
στη δανειακή σύμβαση του εν λόγω Ταμείου που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ.
του ΦΟΣΔΑ του οποίου μέλος είναι και ο Δήμος και την οποία σας καταθέτω να
λάβετε γνώση.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος
μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος αναφέροντας ότι:
«Όπως ενήργησα και στην αριθμ.83/2011 απόφασή μας, καταψηφίζω και την
παρούσα 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
 Την εισήγηση του Δημάρχου
 την αριθμ.83/2011 απόφαση αυτού (ΑΔΑ: 4AΘΕΩ6Ι-1)
 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
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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».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3395/24-3-2011 συνεδρίασή του για την
χορήγηση δανείου ποσού 2.000.000 ευρώ για την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης και
μη οφειλής και συγκεκριμένα στον ιδιώτη (ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤEXNOΛOΓΙA
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε ), δικαιούχο της κατάστασης της έγκρισης, για οφειλή που
προέκυψε από την εκτέλεση έργου «Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας»,
Α.- Ποσό € 1.827.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών:
• Ποσό € 409.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής
(1ος λογαριασμός/26-7-2010 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών
και προμήθειας υλικών).
• Ποσό € 617.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής
(2ος λογαριασμός/22-11-2010 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών
και προμήθειας υλικών).
• Ποσό € 801.000,00 για εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής
(3ος λογαριασμός/14-2-2011 και πιστοποίηση για πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών
και προμήθειας υλικών).
Β.- Ποσό 173.000,00€ για εξόφληση μη ληξιπρόθεσμης οφειλής για το έργο
«Κατασκευή Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας»
οι οποίοι έχουν ως εξής:
1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 10 χρόνια με έναρξη την πρώτη (1)
Ιανουαρίου (1) του επόμενου έτους της συνομολόγησης.
2. Επιτόκιο χορήγησης προς πέντε και ενενήντα τοις εκατό (5,90%).
3. Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ποσό 270.449,96 ευρώ. ( οι δόσεις είναι ετήσιες και
σταθερές και υπολογίζονται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας .
4. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11)
πρώτους μήνες του χρόνου
Καθώς και ότι άλλο αναγράφεται στη δανειακή σύμβαση του εν λόγω Ταμείου
που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ του οποίου μέλος είναι και ο Δήμος
Την πρόταση της δημοτικής Αρχής καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του και ο
κ. Καλαγιάς Γρηγόριος χωρίς να αναφέρει του λόγους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2011.
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

