
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 13/26.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, 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  ΔΕΝ 

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 15 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Γκλάβας  Γεώργιος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ζιούπου Άννα 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Πάνος Ιωακείμ 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Τσινάς Αργύριος 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24 Ματθαίου Αθανάσιος 

11 Ζούνη Στέλλα    

12 Φυλαχτός Χρήστος    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Λακρός Αλέξανδρος 

2 Δέας Παύλος 

3 Δημητριάδης Χρήστος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. ΠΡΑΒΙΤΑ Γ. ΜΑΡΙΑ, για 

την τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Μαρία Σαράντη προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης 

του 1
ου

 έκτακτου θέματος. 
 

Αριθμός θέματος :15
ο
 Λήψη δανείου για τις ανάγκες του Δήμου 

Αριθμός Απόφασης : 325  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 15
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό ο 

οποίος ανέφερε τα εξής:  «Όπως καλά γνωρίζετε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων δίνει την δυνατότητα στους Δήμους για την λήψη δανείου με 

μικρό επιτόκιο 3,3% και χρόνο αποπληρωμής 25 χρόνια. Παρά ταύτα ως Δήμος είμαστε 
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υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης αποστέλλοντας σχετικό 

αίτημα τόσο στο Τ.Π.& Δ. όσο και στα λειτουργούντα στην περιοχή μας πιστωτικά ιδρύματα, 

μήπως και έχουμε καλύτερες προτάσεις. 

Ενόψει των παραπάνω και με δεδομένο ότι υπάρχουν άμεσες ανάγκες για την 

κατασκευή και συντήρηση των παιδικών μας χαρών, την προμήθεια ενός καινούργιου 

πλυντηρίου κάδων και ενός γερανοφόρου οχήματος, όπως επίσης και για την ανακατασκευή, 

συντήρηση και κατασκευή των οδικών μας δικτύων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση στα 

Δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα μας, εισηγούμαι να ληφθεί απόφαση για το ξεκίνημα της 

διαδικασίας σε σχέση με την λήψη ενός δανείου 5.000.000,00 € αποστέλλοντας σχετικό αίτημα 

στο Τ.Π.&Δ. και στα πιστωτικά ιδρύματα της περιοχής μας, ώστε να πετύχουμε τους πλέον 

ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και στη συνέχεια θα επανέλθουμε για την λήψη της σχετικής 

απόφασης σε σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα που συμβληθούμε. 

Το Δ.Σ. μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε 

υπόψη του την με αριθ. 166/2016 απόφαση της Ο.Ε. και τις σχετικές διατάξεις για την 

αρμοδιότητά του. 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

1) Εγκρίνει την ανάγκη σύναψης δανείου 5.000.000,00 € για όλους τους 

αναφερόμενους στο ιστορικό και αιτιολογικό της παρούσης λόγους. 

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την δημοσιοποίηση του αιτήματος προς το 

Τ.Π.&Δ. και τα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στο Δήμο. 

3) Επιφυλάσσεται για την τελική έγκριση υποβολής του αιτήματος με τους 

συμφερότερους όρους και σύμφωνα με τις σχετικές προμελέτες και 

μελέτες που θα διαβιβασθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 325/2016 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13-9-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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