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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 34ο .-

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

Αριθμός Απόφασης 56/2011
Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα
6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.2470/21-2-2011 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. Ζέϊκος Γεώργιος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
13. Καψάλης Βασίλειος
15. Κουτσαντάς Βασίλειος
17. Λέτσιος Βασίλειος
19. Μαρούδας Ρίζος
21. Ξαφάρας Χρήστος

2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
6. Μπελιάς Αντώνιος
8. Πατσάς Κυριάκος
10. Ριζούλης Στέφανος
12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
14. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βόγιας Δημήτριος
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος

2. Σκαπέτης Γεώργιος
4. Τσαγκάλης Αντώνιος

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα
(21) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Πατσιαβούδης Στέργιος
3. Αλβίζος Δημήτριος
5. Πλατής Βασίλειος
7. Ράντζος Νικόλαος
9. Παπαδημητρίου Νίκος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος
13. Γούλης Δημήτριος
15. Κυριάκου Αθανάσιος
17. Μπελιάς Αθανάσιος
19. Περπερής Ευάγγελος

2. Ριζάκης Δημήτριος
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Χριστοδούλου Βασίλειος
10. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Κοσμάς Νικόλαος
14. Ζιούλη Αναστασία
16. Μπουρντένας Γρηγόριος
18. Μπαράκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαλακούρας Θεόδωρος
3. Οικονόμου Στέλιος

2. Πραντζίδης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος.
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Πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε
από την αίθουσα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και ώρα 22:00 ο δημοτικός
σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος και δεν συμμετείχε στην λήψη της απόφασης.
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 34ο .-

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

Αριθμός Απόφασης 56/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα
εξής:
Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. Λάρισας με το με αρ. πρωτ. 1371/14-2-2011 έγγραφο μας αναφέρει τα εξής:
Ο Σύνδεσμος για την κατασκευή της 4 κυψέλης στο ΧΥΤΑ θα προβεί σε
δανειοδότηση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ποσού 3.310.000 ευρώ (τριών
εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ), ύστερα από εισήγηση της
εκτελεστικής επιτροπής με απόφαση 18-23/3/2010 προς το Διοικητικό Συμβούλιο και
αποδοχή της με αρ. απόφασης 49-23/3/2010.
Παρακαλούμε τους νέους Δήμους ως μέλη του ΦΟΔΣΑ Λάρισας με αρ. σύστασης
13797 ΦΕΚ 2239 21 Νοεμβρίου 2007 και βάση του πληθυσμιακού ποσοστού τους
να αποφασίσουν όπως εγγυηθούν για το ποσοστό που τους αναλογεί για την σύναψη
σύμβασης Μακροπρόθεσμου Δανείου.
Προκειμένου να είναι σε θέση ο ΦΟΔΣΑ να απευθυνθεί για την δανειοδότησή του
προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατασκευή της 4 κυψέλης στο
ΧΥΤΑ προτείνεται να εκδοθούν από το Δήµο µας προς το Τ.Π. & Δ. οι ακόλουθες
βεβαιώσεις :
α) Από τα έσοδα των ΚΑΠ ποσό ίσο µε τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις δεν
θα χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό, αλλά για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
β) Ποσόν εκ των ΚΑΠ ή άλλων εκχωρησίµων εσόδων ίσο µε την τοκοχρεολυτική
δόση του αιτουµένου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου
δανειστή, ούτε θα συμβεί αυτό καθ' όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του αιτούµενου
δανείου.
γ) Ο Δήµος Αγιάς βεβαιώνει ότι δεν έχει συνάψει δάνεια µε άλλα πιστωτικά
ιδρύματα εκτός εκείνων µε τις Τράπεζες …………για το οποίο ο Δήµος καταβάλει
ετήσια τοκοχρεολυτική δόση (κατ' εκτίµηση) ύψους ……………..€. όπου θα τεθούν
εκ μέρους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου τα ακριβή οικονομικά στοιχεία.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 13797/04.10.2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας
Θεσσαλίας,
η
οποία
δημοσιεύτηκε
στο
ΦΕΚ
Αριθ.
Φύλλου:2239/21.11.2007, β΄ Τεύχος, συστάθηκε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, μέλη του οποίου ορίζονται,
κατόπιν Αποφάσεων των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων οι :
Δήμος Αγιάς, Δήμος Αμπελώνα, Δήμος Αντιχασίων, Δήμος Αρμενίου, Δήμος
Γιάννουλης, Δήμος Γόννων, Δήμος Ελασσόνος, Δήμος Ενιπέα, Δήμος Ευρυμενών,
Δήμος Κάτω Ολύμπου, Δήμος Κιλελέρ, Δήμος Κοιλάδας, Δήμος Κραννώνος, Δήμος
Λακέρειας, Δήμος Λάρισας, Δήμος Λιβαδίου, Δήμος Μακρυχωρίου, Δήμος
Μελιβοίας, Δήμος Ναρθακίου, Δήμος Νέσσωνος, Δήμος Νικαίας, Δήμος Ολύμπου,
Δήμος Πλατυκάμπου, Δήμος Πολυδάμαντα, Δήμος Ποταμιάς, Δήμος Σαρανταπόρου,
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Δήμος Τυρνάβου, Δήμος Φαρσάλων, καθώς και οι Κοινότητες Αμπελακίων,
Βερδικούσης, Τσαριτσάνης και Καρυάς.
Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 87, Α΄
Τεύχος), συγχωνεύονται οι ανωτέρω Δήμοι και Κοινότητες και συνιστώνται οι εξής
νέοι:
1. Δήμος Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αντιχασίων β. Ελασσόνας γ. Λιβαδίου δ. Ολύμπου ε. Ποταμιάς στ.
Σαρανταπόρου και τις κοινότητες α. Βερδικούσης, β. Καρυάς γ. Τσαρίτσανης, οι
οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Φαρσάλων με έδρα τα Φάρσαλα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ενιππέα β. Ναρθακίου γ. Πολυδάμαντα και δ. Φαρσάλων, οι οποίοι
καταργούνται.
3. Δήμος Αγιάς με έδρα την Αγιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάς β.
Ευρυμενών γ. Λακέρειας και δ. Μελιβοίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. .Δήμος Τεμπών με έδρα το Μακρυχώρι και ιστορική έδρα τα Αμπελάκια
αποτελούμενος από τους δήμους α. Γόννων β. Κάτω Ολύμπου γ. Μακρυχωρίου δ.
Νέσσωνος και την κοινότητα Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Τυρνάβου και β. Αμπελώνος, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Λαρισαίων με έδρα τη Λάρισα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Λαρισαίων β. Κοιλάδας και γ. Γιάννουλης, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Κιλελέρ με έδρα τη Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ αποτελούμενος
από τους δήμους α. Πλατυκάμπου β. Κραννώνος γ. Αρμενίου δ. Κιλελέρ και ε.
Νίκαιας, οι οποίοι καταργούνται.
Ο νέος Δήμος Αγιάς, που έχει συσταθεί μετά τη θέση σε εφαρμογή του νέου
Νόμου (Πρόγραμμα Καλλικράτης), υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την έναρξη
λειτουργίας του και χωρίς άλλη διατύπωση στα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα
και υποχρεώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται.
Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέλος του Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας είναι πλέον και
ο νέος Δήμος Αγιάς (παρά το γεγονός ότι το καθεστώς των ΦΟΔΣΑ θα
οριστικοποιηθεί μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία σύμφωνα
με το Ν.3852/2010 θα εκδοθεί μέχρι την 30/6/2011).
Ο νέος Δήμος Αγιάς- μέλος του ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας ζητείται να συμβληθεί ως
εγγυητής στη σύμβαση δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα
χιλιάδων ευρώ (3.310.000,00€) για την αποπληρωμή του έργου «Κατασκευή
Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Λάρισας», και εν προκειμένω παρέχοντας εγγύηση υπέρ του
ΦΟΔΣΑ μέχρι ποσού των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ένα
ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (168.491,49 €.).
Ήδη οι υποχρεώσεις του Δήμου Αγιάς για χρηματοδότηση του ΦΟΔΣΑ
προκειμένου να ασκεί τις αρμοδιότητές του, που περιλαμβάνουν και την κατασκευή
νέων έργων επέκτασης του ΧΥΤΑ δηλαδή των νέων κυψελών του, αφ ενός
προσδιορίζονται βάση της πληθυσμιακής κατανομής μεταξύ των ΟΤΑ, αφ΄ ετέρου δε
καλύπτονται από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
επομένως και η ζητούμενη εγγυοδότηση δεν αποτελεί παρά μια διαφορετικής μορφής
έκφραση των ήδη αναληφθεισών υποχρεώσεών του.
Είναι σκόπιμο να απευθυνθεί ο ΦΟΔΣΑ για την δανειοδότησή του προς το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, άρα χρειάζεται να εκδοθούν από το Δήµο µας
προς το Τ.Π. & Δ. για δανειοδότηση του ΦΟΔΣΑ οι ζητούμενες κατά τα ανωτέρω
βεβαιώσεις.
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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 Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με την παροχή εγγύησης
προκειμένου να δανειοδοτηθεί ο ΦΟΔΣΑ Λάρισας και αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση του Δημάρχου
 Το άρθρο 75, 176επ, 245επ του Ν. 3463/06
 Τα άρθρα 65, 72, 94, 104, 206, 265 του Ν. 3852/10
 Το άρθρο 19 παράγρ. 7 του ΠΔ 774/80
 Τα άρθρα 847επ ΑΚ, 806επ ΑΚ
 Το με αρ. πρωτ. 1371/14-2-2011 έγγραφο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ο νέος Δήμος Αγιάς, που έχει συσταθεί μετά τη θέση σε εφαρμογή του νέου
Νόμου (Πρόγραμμα Καλλικράτης), υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την έναρξη
λειτουργίας του και χωρίς άλλη διατύπωση στα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα
και υποχρεώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται όπως αναλυτικά
στην εισήγηση της παρούσας απόφασης αναφέρεται.
Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέλος του Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας είναι πλέον και
ο νέος Δήμος Αγιάς, και άρα:
Ο νέος Δήμος Αγιάς, ως μέλος του ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας, μπορεί να συμβληθεί ως
εγγυητής στη σύμβαση δανείου ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα
χιλιάδων ευρώ (3.310.000,00 €) για την αποπληρωμή του έργου «Κατασκευή
Κυψέλης 4 του ΧΥΤΑ Λάρισας», και εν προκειμένω παρέχοντας εγγύηση υπέρ του
ΦΟΔΣΑ μέχρι ποσού των εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και
σαράντα εννέα λεπτών (168.491,49 €.), πράγμα το οποίο εγκρίνεται κατά το ανωτέρω
σκεπτικό.
Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να απευθυνθεί ο ΦΟΔΣΑ να στραφεί για
την δανειοδότησή του προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίνεται και η
έκδοση από το Δήμο μας προς το Τ.Π. & Δ. οι απαραίτητες κατά τα ανωτέρω
βεβαιώσεις ως εξής:
α) «Από τα έσοδα των ΚΑΠ ποσό ίσο µε τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις δεν
θα χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό, αλλά για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου.»
β) «Ποσόν εκ των ΚΑΠ ή άλλων εκχωρησίµων εσόδων ίσο µε την
τοκοχρεολυτική δόση του αιτουµένου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί
υπέρ άλλου δανειστή, ούτε θα συμβεί αυτό καθ' όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του
αιτούµενου δανείου.»
γ) Ο Δήµος Αγιάς βεβαιώνει ότι δεν έχει συνάψει δάνεια µε άλλα πιστωτικά
ιδρύματα εκτός εκείνων µε τις Τράπεζες …………για το οποίο ο Δήµος καταβάλει
ετήσια τοκοχρεολυτική δόση (κατ' εκτίµηση) ύψους ……………..€. όπου θα τεθούν
εκ μέρους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου τα ακριβή οικονομικά στοιχεία.
Τέλος εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Γκουντάρα Αντώνιο να υπογράψει στο
όνομα και λογαριασμό του Δήμου τη σύμβαση παροχής εγγύησης και τη σύμβαση
ενεχύρου εφόσον χρειαστεί.
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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 56/2011.
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 Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

