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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 84/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 30-3-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 22ο: Αποδοχή όρων της δανειακής σύμβασης, όπως συμπληρώθηκαν και 
αναμορφώθηκαν κατά την υπ’ αριθμ. 3426/15-12-2011 συνεδρίαση 
του Δ.Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την λήψη 
τοκοχρεωλυτικού δανείου από τον ΦΟΔΣΑ.

Στην  Αγιά σήμερα  30/3/2012,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  19:00 μμ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  μετά  από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
4482/26-3-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – 
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη 

συζήτηση του 15ου θέματος)
Απόντες

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος
23. Μαρούδας Ρίζος 24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Μπάτσικας Βασίλειος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

  Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 8. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
9. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) 10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) 12. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

Απόντες
13. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 16. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 18. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Γκαλιάκης Δημήτριος. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός 
της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ΕΗΔ: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ.  19/2012 μελέτης  με  τίτλο:  «Γεωργοτεχνική  –  
Γεωργοοικονομική μελέτη του έργου «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού 
και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας».

Κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη 
συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος.

Πριν τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πατσάς Κυριάκος και Καλαγιάς Γρηγόριος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της συνεδρίασης:

Θέμα 22ο: Αποδοχή όρων της δανειακής σύμβασης, όπως συμπληρώθηκαν και 
αναμορφώθηκαν κατά την υπ’ αριθμ. 3426/15-12-2011 συνεδρίαση 
του Δ.Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την λήψη 
τοκοχρεωλυτικού δανείου από τον ΦΟΔΣΑ.

Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο 
Δήμαρχο κ.  Αντώνη  Γκουντάρα  που έθεσε  υπόψη του  δημοτικού  συμβουλίου  τα 
εξής: 

«Ο Ενιαίος Σύνδεσμος  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Λάρισας μας κοινοποίησε, με το υπ’ αριθμ.1793/22-3-2012 έγγραφό του, την  
υπ’ αριθμ. 5048/8-3-2012 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την  
οποία  αναμορφώθηκαν  και  συμπληρώθηκαν  τα  άρθρα  4,  5  και  7  της  δανειακής  
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σύμβασης του Συνδέσμου,  που αφορά την εξόφληση ληξιπρόθεσμης και μη οφειλής,  
συνολικού ποσού 2.000.000,00€.

Ο Δήμος  μας,  ως  μέλος  του  Συνδέσμου,  αποδέχθηκε  τους  αρχικούς  όρους  της  
δανειακής σύμβασης με την υπ’αριθμ.163/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή  ο  Δήμος  μας  παραμένει  μέλος  του  Συνδέσμου,  απαιτείται  απόφαση  του 
δημοτικού συμβούλιου για την αποδοχή των νέων όρων της δανειακής σύμβασης, όπως 
αυτοί  συμπληρώθηκαν  και  αναμορφώθηκαν  στην  υπ’αριθμ.3426/15-12-2011 
συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  του  Τ.Π.  και  Δανείων  και  σας  έχουν  δοθεί  με  την  ημερήσια  
διάταξη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Δημάρχου,
 τις διατάξεις των άρθρων 65, 264 & 265 του Ν. 3852/2010,
 το υπ’ αριθμ. 1793/22-3-2012 έγγραφο Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας,
 την υπ’ αριθμ. 5048/8-3-2012 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων,
 την  υπ’ αριθμ.3426/15-12-2011  συνεδρίαση  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  & 

Δανείων και
 την υπ’ αριθμ. 163/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται τους  όρους  της  δανειακής  σύμβασης,  όπως  συμπληρώθηκαν  και 
αναμορφώθηκαν κατά την υπ’ αριθ. 3426/15-12-2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Π. 
και Δανείων, για την υπαγωγή των δανειακών υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ Λάρισας, 
ποσού 2.000.000,00€, οι οποίοι έχουν ως εξής:

 Ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο οποιεσδήποτε 
ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων 
και  τα κάθε  φύσεως  έξοδα.  Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε  δόσεων  καθιστά 
αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως 
ήθελε  αποφασίσει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Τ.Π.  και  Δανείων,  μετά  από 
αίτηση του Δήμου εντός έξι (6) μηνών από την επομένη της λήξης της δεύτερης 
ανωτέρω δόσης, δηλαδή:
Η  υπερημερία  του  οφειλέτη  αρχίζει,  για  τις  δύο  καθυστερούμενες  ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές  δόσεις  που  οφείλονται,  από  την  επομένη  της  λήξης  της 
δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και 
τις  λοιπές  απαιτήσεις  του  δανειστή  από  το  δάνειο,  από  την  ημερομηνία  που 
χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας χωρίς καμιά διατύπωση, όλο το 
δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν 
συμβόλαιο κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος εκτελεστός και 
εκκαθαρισμένος,  με  ειδική  προς  τούτο  συμφωνία  και  αποτελεί  νόμιμο  τίτλο 
είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.
Το  δικαίωμα  του  δανειστή  να  ζητήσει  τόκους  επί  των  τόκων  στηρίζεται  στο 
άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98.

 Για  την  ασφάλεια  του δανείου  σε κεφάλαιο,  κάθε  είδους  τόκους,  τόκους  των 
τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την 
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διάρκεια  του  δανείου  και  ο  δανειστής  δικαιούται  να  εισπράττει  την  εκάστοτε 
οφειλομένη δόση: 
α) από όλα  γενικά  τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία 
παρόντα  και  μελλοντικά,  τις  προσόδους  του,  τα  μισθώματα  τις  προς  αυτόν 
χρηματικές  παροχές  και  επιχορηγήσεις  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  ή  τρίτους, 
παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον 
Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του 
Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την 
κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου. 
Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση μετά των εν γένει τόκων, εξόδων 
κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη κατά 
ποσοστό 130%.
β)  Από  την  ανωτέρω  εκχώρηση  εξαιρούνται  οι  παρακάτω στον  επόμενο  όρο, 
πόροι και με την επιφύλαξη των σ' αυτόν οριζομένων.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο,  κατά τη διάρκεια του δανείου,  τα 
παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδα του, δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του δανείου, 
ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εξ ιδίων χρημάτων, απευθείας στο δανειστή 
τα οφειλόμενα, δηλαδή από τα μη εκχωρούμενα στο παρόν αλλά δυνάμενα να το 
εξυπηρετήσουν έσοδα του και συγκεκριμένα από τα έσοδα του Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών με κωδικό εσόδου απολογισμού του 2010, 0714.000 και την 
επιχορήγηση της Ε.Ε.Α.Α. με κωδικό εσόδου απολογισμού του 2010, 0714.001.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.82/07-04-2011 απόφαση του Διοικητικού 
συμβουλίου.   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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