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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

45/2018 
από το πρακτικό της 4

ης
/ 30.03.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10
ο
: Συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της 

επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 30.03.2018, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2207/26.03.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κούκας Γεώργιος 
8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μπάτσικας Βασίλειος 

10. Μπεϊνάς Αντώνιος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος 17. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

Απόντες 

18. Αγγελακόπουλος Ρίζος 19. Αναστασίου Ιωάννης 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Ζιούλη Αναστασία 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 25. Ολύμπιος Αθανάσιος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Κατέθεσε επιστολή που αναφέρει τους λόγους αποχής της παράταξης «Δώτιον Πεδίον» από τη συνεδρίαση. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Κολοβός 

Νικόλαος (Καστρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας 

Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  10
ο
: Συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της 

επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έχει τη δυνατότητα να  χορηγεί  δάνεια  στους  Δήμους για τη 

χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού, από πόρους 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & ∆ανείων, με βάση τις υπ. αριθμ. 3505/7/12-

12-2013 και 3603/7/16-02-2017 αποφάσεις  του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων σε συνδυασμό με το Π.∆. 

169/2013 (ΦΕΚ 272/Α΄/13-12-2013) και τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια δανειοδότησης των παρ. 1α και 1β του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010. 

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.):  «Με την απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του δανείου και η οποία λαμβάνεται, υπό την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, πρέπει να καθορίζονται ο σκοπός, οι όροι 

του και η τοκοχρεωλυτική δόση». 

 

Επιπλέον, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-08, ορίζεται: «Για τη συνομολόγηση 

δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ από οργανισμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ή άνω των τριών εκατομμυρίων 

(3.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων ή άνω των πέντε εκατομμυρίων 

(5.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων ή άνω των δέκα εκατομμυρίων 

(10.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων ή άνω των είκοσι 

εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, η σχετική 

απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του». 

 

Σκοπός του δανείου από το ΤΠ&Δ είναι η υλοποίηση της επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου 

Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς», δεδομένου ότι διαπιστώθηκε απροθυμία της αγοράς για χορήγηση 

τέτοιου δανείου.  

 

Ο κύριος στόχος του εν λόγω έργου είναι η αναβάθμιση του συνόλου του δημοτικού δικτύου φωτισμού 

πλατειών και πάρκων με στόχο την αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων 

με νέας τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά σώματα, χωρίς τη χρήση δημόσιου κεφαλαίου. Όλα 

τα έξοδα του έργου χρηματοδοτούνται από εξοικονόμηση χρημάτων. 

 

Απώτερος σκοπός της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου φωτισμού πλατειών και πάρκων 

είναι η εξοικονόμηση πόρων, η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, η βελτίωση της 
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ποιότητας φωτισμού και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου, μέσω της μείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  

 

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα Τεχνικοοικονομική Μελέτη (βάσει των υποδειγμάτων του ΚΑΠΕ), η οποία 

θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  

507.796,74€ (με το ΦΠΑ), με χρηματοδότηση κατά 50% από την ΕΤΕπ (ποσό 253.898,37€) και κατά 50% 

από το ΤΠ&Δ (ποσό 253.898,37€). Ο Δήμος υπέβαλε σχετικό αίτημα και έχει ήδη λάβει θετική απάντηση 

ως προς την επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 

Πιο αναλυτικά στη μελέτη εξετάζεται η αντικατάσταση των «ενεργοβόρων» φωτιστικών σωμάτων πάρκων 

και πλατειών του Δήμου με νέα φωτιστικά σώματα χαμηλής κατανάλωσης. Ο αριθμός των «ενεργοβόρων» 

φωτιστικών υπολογίζεται σε 917 φωτιστικά σώματα σε σύνολο 938 καταγεγραμμένων φωτιστικών 

σωμάτων πλατειών και πάρκων του Δήμου. 

 

Ειδικότερα καταργούνται: 

 265 φωτιστικά σώματα στη παραλία που φέρουν λαμπτήρες υδραργύρου ισχύος 125 watt 

 50 φωτιστικά σώματα στη παραλία που φέρουν λαμπτήρες Na υψηλής πίεσης ισχύος 400 

watt 

 50 φωτιστικά σώματα σε χωριά που φέρουν λαμπτήρες Na υψηλής πίεσης ισχύος 400 watt 

 452 φωτιστικά σώματα στο σύνολο του δήμου που φέρουν λαμπτήρες υδραργύρου ισχύος 

125 watt 

 60 φωτιστικά σώματα στο σύνολο του δήμου που φέρουν λαμπτήρες Na υψηλής πίεσης 

ισχύος 400 watt 

 24 φωτιστικά σώματα σε δημοτικά γήπεδα που φέρουν λαμπτήρες Hqi ισχύος 1000 watt 

 16 φωτιστικά σώματα σε δημοτικά γήπεδα που φέρουν λαμπτήρες Hqi ισχύος 400 watt 

 

Και αντικαθίστανται αντίστοιχα με : 

 265 φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες LED ισχύος 80 watt 

 50 φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες LED ισχύος 80 watt 

 50 φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες LED ισχύος 30 watt 

 452 φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες LED ισχύος 28 watt 

 60 φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες LED ισχύος 28 watt 

 24 φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες LED ισχύος 110 watt 

 16 φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες LED ισχύος 110 watt 

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη 11,90 ώρες λειτουργίας των φωτιστικών 

σωμάτων ημερησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και κόστος κιλοβατώρας 0,15€, βάσει των οποίων 

εκτιμάται ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον εκσυγχρονισμό του δικτύου 

οδοφωτισμού θα ανέρχεται σε 194.484,56 Κwh και η ετήσια δαπάνη σε 29.173 €/έτος. Το ετήσιο 

ενεργειακό και οικονομικό όφελος υπολογίζεται στον κάτωθι Πίνακα ΙΙ:   

 

Πίνακας ΙΙ : Συγκεντρωτικός πίνακας κατανάλωσης ενέργειας – ετήσιο όφελος 

 
 

Ετήσια συνολική 

κατανάλωση 

συμβατικού 

συστήματος 

 
Ετήσια 

συνολική 

κατανάλωση 

νέου 

συστήματος 

 
 

Ενεργειακό όφελος 

 
 

Οικονομικό όφελος 

Kwh/έτ
ος 

Kwh/έτ
ος 

Kwh/έτ
ος 

€/έτος 

 
1.167.663,11 

 
194.484,56 

 
973.178,55 

 
145.976,79 
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Στον Πίνακα ΙΙΙ που ακολουθεί αποτυπώνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα μετά την παρέμβαση.  

 

Πίνακας ΙΙΙ : Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 917 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) 268,83 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 1.167.663 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 175.149 

 

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 917 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) 45,44 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 194.485 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 29.173 

 

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€) 25.217,50 

Αφαίρεση βραχιόνων (€) 0,00 

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 25.217,50 

ΦΠΑ (€) 6.052,20 

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 31.269,70 

 

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€) 384.296,00 

Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) 0,00 

Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού 0,00 

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 384.296,00 

ΦΠΑ(€) 92.231,04 

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 476.527,04 

Κόστος Συντήρησης μετά την αποπληρωμή του Δανείου με ΦΠΑ 0,00 

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) συμπεριλαμβανομένου κόστους Συντήρησης 476.527,04 

 

E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) 223,39 

Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των φωτιστικών 

σωμάτων (kWh/Έτος) 

 
973.178,55 

Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος) 145.976,79 

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh) 
 

Ρύποι 
Συμβατικό 
Σύστημα 

 
Νέο Σύστημα 

 
Όφελος 

CO2 1.154,82 192,35 962,47 

Ποσοστό Μείωσης Εκλυόμενοι 

Ρύποι: 

83,34% 

 

Συνολικό Κόστος Επένδυσης 507.796,74 

Συνολικό Κόστος Επένδυσης συμπεριλαμβανομένου κόστους Συντήρησης 507.796,74 
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Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών 3,43 

Σταθμισμένο κόστος έργου για 15ετία χωρίς κόστος συντήρησης: 0,09 

Σταθμισμένο κόστος έργου για 15ετία με κόστος συντήρησης: 0,09 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το ποσό του δανείου θα ανέρχεται σε 507.796,74€, ενώ η διάρκεια  

εξυπηρέτησης  του δανείου θα είναι δέκα (10) χρόνια.  

 

Ο Δήμος Αγιάς απευθύνθηκε με την υπ’ αριθ. 7256/25-7-2017 επιστολή του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας στο ΤΠ&Δ, καθώς και στα εξής πιστωτικά ιδρύματα: 

- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

- Τράπεζα Πειραιώς 

- EUROBANK 
εκδηλώνοντας την πρόθεση του Δήμου για λήψη δανείου ποσού 2.775.361,80€ με διάρκεια αποπληρωμής 

(10) δέκα ετών, με σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό. Στην 

παραπάνω επιστολή τονίστηκε ότι σε περίπτωση που δεν δοθεί απάντηση, εντός δέκα πέντε ημερών, η 

πρόθεση των ιδρυμάτων για τη χορήγηση του δανείου θα θεωρηθεί αρνητική.  

Καμία άλλη απάντηση, πλην αυτής του ΤΠ&Δ, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα από τα άλλα τρία 

πιστωτικά ιδρύματα στα οποία απευθυνθήκαμε. Θεωρούμε λοιπόν την πρόθεσή τους ως αρνητική. 

 

Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 169/2013 (ΦΕΚ 272/Α΄/13-12-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προϋπόθεση για τη συνομολόγηση του δανείου με το ΤΠ&Δ είναι να 

συντρέχει απροθυμία της αγοράς να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη επένδυση. Τέτοια απροθυμία 

θεωρείται ότι συντρέχει εάν τρία (3) εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν αρνηθεί να δανειοδοτήσουν τον 

υποψήφιο δανειολήπτη ή δέχονται να τον δανειοδοτήσουν υπό όρους που απαγορεύουν ή παρακωλύουν 

ουσιωδώς την εκτέλεση του έργου. Δεν συνιστά απροθυμία της αγοράς η μη χορήγηση δανείου λόγω της 

οικονομικής κατάστασης του υποψήφιου δανειολήπτη. 

 

Το ΤΠ&Δ με το υπ’ αριθ. πρωτ. (0)101188_17/1-8-2017 έγγραφό του μας γνωστοποίησε ότι εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις δανειοδότησης του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 και υπάρχει η δυνατότητα 

ομαλής εξυπηρέτησης του απαιτούμενου δανείου, δύναται να χορηγήσει δάνειο στο Δήμο για τη 

χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς», καλύπτοντας το 

50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το υπόλοιπο 50% από πόρους του 

Ταμείου. 

 

Τα επιτόκια  καθορίζονται  ως  εξής: 

Επιτόκιο χορηγήσεων από πόρους της ΕΤΕπ: 

Σταθερό 10ετίας (ενδεικτικό) 

Επιτόκιο 2,92%  

Κυμαινόμενο 10ετίας 

Επιτόκιο  με  βάση  το euribor  12μήνου  +  περιθώριο  1,97% αναπροσαρμοζόμενο  την  1/1  

εκάστοτε  έτους. 

Επιτόκιο χορηγήσεων Τ.Π. και Δανείων 

Σταθερό 10ετίας   

Επιτόκιο 4,95% 

Κυμαινόμενο 

Επιτόκιο  με βάση  το  euribor  εξάμηνου + περιθωρίου  3,70%  αναπροσαρμοζόμενο  την 1/1  &  

την  1/7  εκάστοτε έτους, καθ΄  όλη τη διάρκεια  εξυπηρέτησης  της αναχρηματοδότησης και  

Επιτόκιο  με βάση  το  euribor  δεδεκαμήνου + περιθωρίου  3,70%  αναπροσαρμοζόμενο  την 1/1  

εκάστοτε έτους, καθ΄  όλη τη διάρκεια  εξυπηρέτησης  της αναχρηματοδότησης 

Τα ακριβή επιτόκια θα καθοριστούν κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του ποσού από την ΕΤΕπ 

και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά κατά την στιγμή της εκταμίευσης. 

Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις θα παρακρατούνται από την μηνιαία τακτική κατανομή. 

Δικαιώματα  10.000,00 Ευρώ 
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Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφασή της εισηγήθηκε στο 

Δ.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη του δανείου με το ΤΠ&Δ για την 

υλοποίηση του έργου του οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. στ του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010, όπου μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε. προβλέπεται: «μελετά την ανάγκη συνάψεως 

δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο».   

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να διαπιστώσετε την απροθυμία της αγοράς για τη χορήγηση δανείου ποσού 507.796,74€, με διάρκεια 

αποπληρωμής (10) δέκα ετών, για την υλοποίηση της επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου 

Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς». 

 

Β. Να εγκρίνετε τη συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 507.796,74€, 

με σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου 

Αγιάς», σύμφωνα με τους όρους και την τοκοχρεωλυτική δόση που περιγράφονται ανωτέρω, βάσει του υπ’ 

αριθμ. (0)101188_17/1-8-2017 εγγράφου του Τ.Π. & Δ. και το κάτωθι χρηματοδοτικό σχήμα: 

 

Προϋπολογισμός και χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς» 

Κατανομή χρηματοδότησης Ποσό (σε €) Ποσοστό (%) 

 Ίδια Συμμετοχή 0,00€ 0% 

 ΤΠ & Δανείων 253.898,37€ 50% 

 Τραπεζικός Δανεισμός 0,00€ 0% 

 Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου 0,00€ 0% 

 Κοινοτικά Κονδύλια (ΕΤΕπ) 253.898,37€ 50% 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 507.796,74€  

 Μη επιλέξιμες δαπάνες 0,00€ 0% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

507.796,74€  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Είμαστε σύμφωνοι με την αναβάθμιση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού, αλλά διαφωνούμε με τους κανόνες και τη διαδικασία της χρηματοδότησης, καθώς και με 

την έλλειψη πρόβλεψης ελάφρυνσης από τα ανταποδοτικά τέλη των κάτοικων της περιοχής». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1στ και 264 παρ. 1α και 1β του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

- τις υπ. αριθμ. 3505/7/12-12-2013 και 3603/7/16-02-2017 αποφάσεις του ∆.Σ. του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων σε συνδυασμό με το Π.δ. 169/2013 (Α΄272): «Ρύθμιση θεμάτων 

χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»,  

- την υπ’ αριθ. 7256/25-7-2017 επιστολή του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας στο ΤΠ&Δ, 

και στα πιστωτικά ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και EUROBANK, 

- το υπ’ αριθ. πρωτ. (0)101188_17/1-8-2017 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, 

- την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση συνομολόγησης 

δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης: “Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς”», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
( μ ε  τ ην  από λυ τη  πλ ε ιοψ ηφ ί α  τ ων  με λ ών)  

 
Α. Διαπιστώνουμε την απροθυμία της αγοράς για τη χορήγηση δανείου ποσού 507.796,74€, με διάρκεια 

αποπληρωμής (10) δέκα ετών, για την υλοποίηση της επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου 

Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς». 

 

Β. Εγκρίνουμε τη συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 507.796,74€, 

με σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου 

Αγιάς», σύμφωνα με τους όρους και την τοκοχρεωλυτική δόση που περιγράφονται ανωτέρω, βάσει του υπ’ 

αριθμ. (0)101188_17/1-8-2017 εγγράφου του Τ.Π. & Δ. και το κάτωθι χρηματοδοτικό σχήμα: 

 

Προϋπολογισμός και χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς» 

Κατανομή χρηματοδότησης Ποσό (σε €) Ποσοστό (%) 

 Ίδια Συμμετοχή 0,00€ 0% 

 ΤΠ & Δανείων 253.898,37€ 50% 

 Τραπεζικός Δανεισμός 0,00€ 0% 

 Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου 0,00€ 0% 

 Κοινοτικά Κονδύλια (ΕΤΕπ) 253.898,37€ 50% 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 507.796,74€  

 Μη επιλέξιμες δαπάνες 0,00€ 0% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

507.796,74€  

 

 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Μειοψήφισε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. που 

δήλωσε «Παρών». 

 

Απουσίαζε κατά την ψήφιση του θέματος ο Αντώνιος Μπεϊνάς, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος. 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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