
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
        Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή 
και  ώρα  13:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε τακτική  δημόσια 
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ. 
11/15.07.2013 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 14 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Χλιούμης Ανδρέας 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Μπάτσιος Αστέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Δήμητσας Δημήτριος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Βορδός Χρήστος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος
3 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Ευαγγελινός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 
των πρακτικών. 

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  και 
παραβρέθηκαν  η  κ.  Ρόκου  Άννα,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Πολυγύρου,   ο  κ.  Σαραφίδης  Αναστάσιος, 
Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός  θέματος:  13ο 
κατεπείγον 

Ανακατανομή υπόλοιπου του  δανείου ποσού 88.691,53€

Αριθμός Απόφασης : 297

Ο  Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  13ο 
κατεπείγον θέμα, μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την 
ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, έδωσε τον λόγο 
στον  κ.  Δήμαρχο,  ο  οποίος  τόνισε  τα  εξής  :«Από  την  εκτύπωση  του  ημερολογίου  χρηματικών 
ενταλμάτων που σας προσκομίζεται προκύπτει ότι έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί δαπάνες για 
έργα, προμήθειες μελέτες δικαστικές αποφάσεις αξίας 2.388.102,78€

Συνεπώς παραμένει υπόλοιπο δανείου 2.500.000,00€-2.388.102,78€ = 111.897,22€
Από το ανωτέρω ποσό των 111.897,22€ δεν μπορεί να πληρωθεί ποσό αξίας 88.691,53€ όπως ακριβώς 
φαίνεται στην αναλυτική κατάσταση των προμηθευτών που σας επισυνάπτουμε για τους εξής λόγους, 

• διότι κάποιοι έχουν πράξη μη θεώρησης και θα πληρωθούν δικαστικά,
•  κάποιοι ήδη έχουν κινηθεί δικαστικά και περιμένουμε την τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 
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• κάποιοι στην πορεία πληρώθηκαν από το υπουργείο με την διαδικασία των ληξιπροθέσμων.
Προτείνουμε  λοιπόν  να  κατανεμηθεί  το  συγκεκριμένο  ποσό  στα  ονόματα  των  δικαιούχων 

εργολάβων που όλοι οι συνάδελφοι έχετε στα χέρια σας και που αναλυτικά φαίνονται οι εργασίες που 
οι εργολάβοι έχουν ολοκληρώσει και η υπόθεσή τους έχει τελεσιδικήσει”. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ανακατανομή υπόλοιπου του  δανείου ποσού 88.691,53 € στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τμήμα Γ΄ με αριθμό 717/2012 η 
οποία αφορά την πληρωμή του φερόμενου ως δικαιούχου εργολάβου δημοσίων έργων 
Δημητρίου Σειρά για ποσό 66.834,31€ και αφορά την πληρωμή του υπολοίπου του  2ου 

και  τελικού  λογαριασμού  με  ημερομηνία  θεώρησης  09-02-2006,  του  έργου 
«Συντήρηση – Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Βάβδου» , του καποδιστριακού 
Δήμου Ανθεμούντα.

2. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ειρινιδικείου Πολυγύρου 181/2013  η οποία αφορά 
την πληρωμή του φερόμενου ως δικαιούχου εργολάβου δημοσίων έργων 2Ψ τεχνική 
Ψωμάς και Σία ΟΕ  για ποσό 6.350,51€ και αφορά την πληρωμή του  2ου και τελικού 
λογαριασμού  με  ημερομηνία  θεώρησης  26-01-2012,  του  έργου  «Ασφαλτόστρωση 
δημοτικών δρόμων στο Δ.Δ. Βραστάμων», του καποδιστριακού Δήμου Πολυγύρου.

3. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ειρινιδικείου Πολυγύρου 180/2013  η οποία αφορά 
την πληρωμή του φερόμενου ως δικαιούχου εργολάβου δημοσίων έργων Σιθων ΑΕ 
για  ποσό  5.812,08€ και  αφορά την  πληρωμή τιμολογίων τα οποία αφορούν α)  την 
προμήθεια  ασφαλτομίγματος  συνολικής  αξίας  2.344,30/2007-2008-2009  του 
καποδιστριακού  Δήμου  Ορμύλιας,  β)  την  προμήθεια  ασφαλτομίγματος  συνολικής 
αξίας 1.362,55/2008-2009 του καποδιστριακού Δήμου Ανθεμούντα, γ) την προμήθεια 
ασφαλτομίγματος  συνολικής  αξίας  1.511,30/2009  του  καποδιστριακού  Δήμου 
Ζερβοχωρίων, συν τα δικαστικά έξοδα που επιδικάστηκαν.

4. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ειρινιδικείου Πολυγύρου 166/2013  η οποία αφορά 
την  πληρωμή  του  φερόμενου  ως  δικαιούχου  Καρανταγλή  Νικόλαου  για  ποσό 
10.026,99€,  (από  το  οποίο  9.912,64€  θα  καλυφθεί  από  το  Δάνειο  και  το  υπόλοιπο 
114.35€  από  ιδίους  πόρους),  και  αφορά  την  πληρωμή  τεσσάρων  ετών  και 
συγκεκριμένα  για  το  διάστημα  από  07-07-2006  έως  30-06-2010  ακινήτου  στο  Δ.Δ. 
Ταξιάρχη του Καποδιστριακού Δήμου Πολυγύρου”.

5. Εγκρίνει  και  ψηφίζει  της  ανωτέρω  πιστώσεις  και  στον  ΚΑΕ  02.80.8113  του 
προυπολογισμού  του  Δήμου  οικ.  Έτους  2013  και  στα  ονόματα  των  ανωτέρω 
δικαιούχων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 297/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 22-7-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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