
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στον  Πολύγυρο,  σήμερα  επτά  (7)  του  μηνός   Δεκεμβρίου  του  έτους  2012,  ημέρα 

Παρασκευή  και  ώρα  18:30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  22/29.11.2012 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται 
ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Γκολόης Γεώργιος
7 Πλιάκος Αστέριος 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος 25 Πύρρος Ιωάννης
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Λιόντας Γεώργιος
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Σιμώνης Ιωάννης

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκαν  οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου Ορμύλιας κ. 
Αναστάσιος  Σαραφίδης,  Γαλάτιστας  κ.  Θεολόγης  Νικόλαος,  και  Τοπικών  Κοινοτήτων 
Γερροπλατάνου  και  Ολύνθου  κ.κ.  Σεραφείμ  Δημήτριος  και  Βαγιωνάς  Κωνσταντίνος 
αντίστοιχα.

Αριθμός θέματος: 18 Λήψη  Δανείου  2.500.000,00  €  για  αποπληρωμή  κάθε 
είδους οφειλών μέχρι 31-12-2012

Αριθμός Απόφασης : 475

ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΞΜ-2ΞΞ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 18ο 
θέμα,  έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε: “όπως όλοι θυμόμαστε, στο πρώτο 
αίτημά μας για δάνειο προκειμένου να καλύψουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου, πήραμε 
2.500.000,00 €. Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα με τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 2, 
παρ.1, να πάρουμε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νέο δάνειο 2.500.000,00 €,

προκειμένου να εξοφληθούν οι κάθε είδους υφιστάμενες οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου, 
μέχρι την 31-12-2011.

Είμαστε στη διαδικασία των ληξιπρόθεσμων, στείλαμε αιτήσεις σε όλες τις Τράπεζες 
αλλά  καμία  δεν  ανταποκρίθηκε,  οπότε  απευθυνθήκαμε  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και 
Δανείων.  Παρακαλώ το  σώμα να  αποφασίσει  σχετική  με  τη λήψη τοιυ  ανωτέρω Δανείου, 
καθώς δεν υπάρχει πιο συμφέρον τρόπος αποπληρωμής των οικονομικών μας εκκρεμοτήτων”.

Τον λόγο πήραν οι αρχηγοί της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Μπογδάνος 
Κωνσταντίνος και Καπλάνης Θωμάς αντίστοιχα, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι αρνητικοί σε 
τέτοιου είδους δράσεις και πρωτοβουλίες, και ότι δεν συναινούν στη λήψη ενός δανείου το 
οποίο θα αποτελέσει οικονομική θηλειά στους πολίτες του Δήμου Πολυγύρου.

Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο και τόνισε ότι οι πόροι της Αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί 
κατά  80%  και  εκ  των  πραγμάτων  ο  κόσμος  (δανειστές)  πρέπει  να  πληρωθεί,  πολύ  δε 
περισσότερο τώρα που με τον  Ν. 4093/012  γίνεται  επιμήκυνση όλων των δανείων κατά 8 
χρόνια και με τριετή περίοδο χάριτος.
 Το  δημοτικό  συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  την  υπ'  αριθ. 
281/2012  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Πολυγύρου,  διαπίστωσε  ότι 
προηγήθηκε δημοσιοποίηση του αιτήματος σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στον 
Πολύγυρο, πλην όμως δεν ανταποκρίθηκε κανένα, και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

▪ Την λήψη Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού 
ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (2.500.000,00 €) με 
χρονική διάρκεια 10 ετών και επιτόκιο 6,02 με αφαρμογή των διατάξεων 
του  Ν.  4038/2012  άρθρο  2,  παρ.1,  για  αποπληρωμή  κάθε  είδους 
υφιστάμενων  οφειλών  μέχρι  31-12-2012,  και  ειδικότερα  αυτών  που  με 
λεπτομέρεια αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και με τους αντίστοιχους 
τίτλους και ποσά, ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
1. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σύνολο οφειλής: Ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες, τριακόσια ογδόντα 
τρία ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (1.260.383,74 €)

2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σύνολο οφειλής: Πεντακόσιες εννέα χιλιάδες, επτακόσια τριάντα ευρώ και τριάντα 
ένα λεπτά (509.730,31 €)

3. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ
Σύνολο  οφειλής:  Εκατόν  έντεκα  χιλιάδες,  εννιακόσια  ογδόντα  ένα  ευρώ  και 
εβδομήντα πέντε λεπτά (111.981,75 €)

4. ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
Σύνολο οφειλής: Τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες, είκοσι επτά ευρώ και σαράντα 
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πέντε λεπτά (425.027,45 €)

5. ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σύνολο οφειλής: Εκατόν εννενήντα δύο χιλιάδες, οκτακώσια εβδομήντα έξι ευρώ 
και εβδομήντα πέντε λεπτά (192.876,75 €)

▪ Να  υποβληθεί  το  σχετικό  αίτημα  από  τον  Δήμαρχο,  τον  οποίο  και 
εξουσιοδοτεί  το σώμα να υπογράψει  την σχετική δανειακή σύμβαση και 
κάθε άλλο απαιτούμενο για την περαίωση του παραπάνω σκοπού έγγραφο.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 475/2012
 

 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 14-12-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΞΜ-2ΞΞ


