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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 238/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 19ης/ 21-12-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο: Έγκριση  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Αγιάς  με  τίτλο:  «Αίτημα  προς  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  & 
Δανείων  σύμφωνα  με  το  Ν.4093/2012  για  επιμήκυνση  της 
αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».

Στην Αγιά σήμερα 21/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (5:00μμ.) στην 
αίθουσα  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  μετά  από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
17787/17/12/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν.4071/2012  και  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

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

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Καψάλης Βασίλειος 7. Κουτσαντάς Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Στάθης Νικόλαος 15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 17. Τσιτσές Δημήτριος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης).
Απόντες

19. Αργύρης Νικόλαος 20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Βόγιας Δημήτριος 22. Γιάνναρος Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Ξαφάρας Χρήστος 26. Σιμούλης Θωμάς
27. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22) Πρόεδρων  και 
Εκπροσώπων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων,  που  κλήθηκαν  νόμιμα, 
παρόντες  ήταν  οι:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου), Λάμπρου  Ευάγγελος 
(Μεγαλοβρύσου) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί  παράγοντες: Αθανασία Μπαρτζώκα, Σπανός Ιωάννης 
και Αλέξιος  Μπουζούκης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 
Γιάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος 
Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 
Αντώνη Γκουντάρα, 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, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 
του  Ν.3852/2010,  τη  συζήτηση  των  παρακάτω  θεμάτων  εκτός  της  ημερήσιας 
διάταξης:

Θέμα  1ο ΕΗΔ: Έγκριση  διενέργειας  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια  
ηλεκτρολογικού  υλικού.  (Εισήγηση:  Ιωάννης  Σπανός,  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 2ο ΕΗΔ:   Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση  
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Εισήγηση:  
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση επιμήκυνσης χρόνου αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων του  
Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Περιφέρειας  
Θεσσαλίας (ΦοΔΣΑ). (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: ο επικεφαλής 
και  τα  μέλη  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία», κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος 
και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αντιδρώντας μ’ αυτόν τον τρόπο για τη συνέχιση της 
μη ανάρτησης των αποφάσεων του Δημάρχου, που αφορούν τις πληρωμές οφειλών 
παρελθόντων ετών, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@υγεια».

    
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αλέξη Μπουζούκη, 

Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αγιάς,  που εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Αγιάς  με  τίτλο:  «Αίτημα  προς  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  & 
Δανείων  σύμφωνα  με  το  Ν.4093/2012  για  επιμήκυνση  της 
αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».

 «Πριν  περάσω  στην  εισήγηση  του  θέματος  που  αφορά  την  απόφαση  του  
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα θέμα το οποίο  
πραγματικά μ’ έχει πικράνει. Βέβαια έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος που  έχει  
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πει  κάποια  πράγματα  που  αφορούν το  πρόσωπό μου,  ο  κ.  Πατσάς,  ο  οποίος  πριν  
αποχωρήσει είπε ότι μερικά θέματα που αφορούν υπαλλήλους του Δήμου πρέπει να  
λύνονται μέσα στα θεσμικά όργανα του Δήμου και όχι σε ιστοσελίδες και καφενεία. Και  
η δική μου άποψη αυτή είναι.

Ανάμεσα σε τσίπουρα και ωραίους μεζέδες δεν μπορούν να συζητούνται πράγματα  
που  αφορούν  υπαλλήλους  οι  οποίοι  διαχειρίζονται  δημόσιο  χρήμα,  αλλά  αυτά  τα  
ζητήματα θα πρέπει να τίθενται στα θεσμικά όργανα του Δήμου, με πρώτο το Δημοτικό  
Συμβούλιο και μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ.

Όταν έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι κάποιος υπάλληλος του Δήμου ενεργεί σε κάποια  
θέματα με σκοπό το δικό του όφελος θα πρέπει να ερχόμαστε στα θεσμικά όργανα και  
να τίθεται το ερώτημα της απόλυσης  ή αν έχουμε αποδείξεις να πάμε στον Εισαγγελέα  
για  να  τιμωρηθεί  ο  υπάλληλος.  Αντιθέτως  δεν  πρέπει  να  λασπολογούμε,  να  λέμε  
διάφορα πράγματα, στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ π.χ. ότι ο Μπουζούκης κόβει «μαύρα»  
τιμολόγια και τα βάζει στην τσέπη του. Αυτό ακριβώς είπε ο κ. Πατσάς  το θέτω υπόψη  
του Συμβουλίου και αύριο θα υποβάλω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Δεν μπορεί ο κ. Πατσάς να λέει ότι στη ΔΕΥΑ κλέβουνε. Αν κλέβουνε να έρθει στα  
θεσμικά όργανα, να το καταθέσει και όχι να λασπολογεί σε ταβέρνες.

Μετά την απ’ αυτή την παρένθεση να μπω στο θέμα μας που είναι το αίτημα της  
ΔΕΥΑ Αγιάς προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου μόνου παρ.Γ5.1 του Ν4093/2012 «Η διάρκεια  
αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους  Ο.Τ.Α. Α’ και Β’  
βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους  
αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών επιμηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από  
τη  λήξη  της  δανειακής  σύμβασης,  όπως  αυτή  ισχύει  σήμερα,  με  υποβολή  σχετικής  
αίτησης,  έως  31.12.2012,  του  οικείου  νομικού  προσώπου,  μετά  από  απόφαση  του  
αρμοδίου  οργάνου  αυτού,  στην  οποία  θα  καθορίζεται  ο  χρόνος  της  επιμήκυνσης.  
Παραλλήλως, μετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά  
δάνεια,  περίοδος  χάριτος  διάρκειας  έως  τριών  (3)  ετών,  αρχής  γενομένης  από  
1.1.2013, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στον χρόνο,  
που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων αυτών,  
κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα. Η περίοδος  
χάριτος περιλαμβάνεται στον χρόνο επιμήκυνσης, που παρέχεται δυνάμει του παρόντος.

Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. Οι λοιποί όροι της ισχύουσας  
δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα δάνεια, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα  
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14).

Η  ανωτέρω  ρύθμιση  ισχύει  και  για  τα  δάνεια,  που  έχουν  εγκριθεί  μέχρι  τη  
δημοσίευση του παρόντος και θα συνομολογηθούν έως 30.6.2013.»

 
Η ΔΕΥΑΑ Αγιάς  έχει συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα εξής  

Δάνεια:

α/α ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2011

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
%

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ

1 94.404 202.517,48€ 115.671,88€ 5,90 31/01/2016
2 7.670 376.343,49€ 203.274,05€ 5,90 31/12/2017
3 3.403 921.824,17€   52.634,28€ 5,90 31/12/2016
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι να ζητηθεί επιμήκυνση των δανείων για  
8 έτη από τη λήξη των συμβάσεων διότι  αυτό το χρονικό διάστημα επαρκεί για να  
καλύψει η ΔΕΥΑ Αγιάς τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις του και να διευκολυνθεί  
στην  αποπληρωμή του  δανείου,  δεδομένου  μάλιστα  ότι  θα μας  χορηγηθεί  περίοδος  
χάριτος, διάρκειας έως τριών ετών, εντός της οποίας θα καταβάλλονται μόνο τόκοι, με  
μειωμένο το ανωτέρω επιτόκιο του δανείου, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα».

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 
- την εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αγιάς κου Μπουζούκη Αλέξιου,
- την υπ’ αριθμ. 42/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς 

με τίτλο: «Αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με το  
Ν.4093/2012  για  επιμήκυνση  την  αποπληρωμή  δανειακών  συμβάσεων  της  
ΔΕΥΑ Αγιάς» 

- τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1069/1980, 
- τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν.3852/2010,
- το με αριθμ.πρωτ. 98138/29-11-2012 έγγραφο του Τ.Π&Δ και
- την  αρνητική  ψήφο  του  επικεφαλής της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος 

μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κου Ρίζου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.42/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
Αγιάς με θέμα «Αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με 
το  Ν4093/2012  για  επιμήκυνση  την  αποπληρωμή  δανειακών  συμβάσεων  της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑ Αγιάς για τα περεταίρω.

Μειοψήφησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 238/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος


