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Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε  τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την με  αριθ.  13/25.09.2013 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 Δημητριάδης Χρήστος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 16 Χλιούμης Ανδρέας
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Λαφαζάνης Βασίλειος
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
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Βαγιωνάς Αθανάσιος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Μπάτσιος               Αστέριος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Πύρρος Ιωάννης
6 Γκολόης Γεώργιος

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 
παραβρέθηκε  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης.

Αριθμός θέματος: 13ο Αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της ΚΩΣΤΑΣ & 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ο.Ε. με το Δήμο Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 382

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
13ο θέμα,  έδωσε  τον  λόγο  στον  κ.  Δήμαρχο,  ο  οποίος  τόνισε:  «Σε  βάρος  του  Δήμου 
εκκρεμεί η από 20/5/2011 και με αρ. κατάθεσης 162/2011  αγωγή του Ιωακείμ Σαράντη  
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(ομόρρυθμη εταιρεία που εδρεύει στα Ψακούδια ορμύλιας Χαλκιδικής) για την αποπληρωμή 
των  οφειλόμενων  σ’ αυτόν  χρημάτων  από  την  προμήθεια  αναλώσιμων  υλικών  για  την 
καθημερινή λειτουργία του Δήμου σε όλους τους τομείς (καθαριότητα, τεχνικά έργα, εργαλεία) 
συνολικού ποσού 229.005,48 €.   

Με την από 20-9ου-2013 αίτησή του ο κ.Ιωακείμ Σαράντης δέχεται να συμβιβαστεί με 
τον Δήμο Πολυγύρου και να λάβει αποκλειστικά και μόνο το κεφάλαιο των 214.005,48 €, ενώ 
παραιτείται των νομίμων τόκων και δικαστικών δαπανών, του κονδυλίου ηθικής βλάνης και 
κάθε εν γένει δικαστικού εξόδου. Επίσης ζητά να καταργηθεί η δίκη ανάμεσα στον Δήμο και 
στην εν λόγω εταιρεία

 Η παραπάνω αγωγή πρόκειται να συζητηθεί στις 23/10/2013 ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Χαλ/κής. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε  προκύπτει ότι έχουν παραδοθεί 
στον Δήμο οι αναφερόμενες στην αγωγή ποσότητες υλικών, εκδόθηκαν δε και παραδόθηκαν 
διαδοχικά  στην  ενάγουσα  σχετικά  δελτία  παραγγελίας,  σύμφωνα  και  με  τη  δήλωση  του 
παριστάμενου δημοτικού συμβούλου και πρώην Δημάρχου Ορμύλιας κ. Σταμούδη Ελευθερίου 
γι’ αυτό και εισηγούμαι, αφού προηγήθηκε και η από 30/9/2013  γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, να γνωμοδοτήσουμε θετικά λόγω του γεγονότος ότι ο συμβιβασμός 
αυτός γίνεται προς το συμφέρον του Δήμου.

Στο  σημείο  αυτό  οι  αρχηγοί  της  μειοψηφίας  κ.κ.  Κωνσταντίνος  Μπογδάνος  και 
Θωμάς Καπλάνης, ενώ διαβεβαίωσαν ότι αναγνωρίζουν την νομιμότητα της αγωγής και την 
αυταπόδεικτη  προμήθεια  των  αναφερόμενων  υλικών  (παραστατικά,  εντολές  προμηθειών, 
υπογραφές  και  σφραγίδες  Δημάρχου  Ορμύλιας)  ζήτησαν  να  φαίνεται  ξεκάθαρα  στη 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου ότι ο εξώδικος συμβιβασμός είναι προς το 
συμφέρον του Δήμου”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από τον διάλογο που αναπτύχθηκε και  αφού έλαβαν 
υπόψη τους τα μέλη όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 4071/2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Αναβάλει  την  λήψη  οριστικής  απόφασης  ώστε  να  ζητηθεί 
συμπληρωματική  γνωμοδότηση  από  το  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου  κ.  Κων. 
Ζούνη,  σε  σχέση  με  το  εάν  είναι  επωφελής  για  τον  Δήμο  ο  αιτούμενος 
συμβιβασμόςμε την παραίτηση της ενάγουσας από τους τόκους (όχληση του Δήμου 
από 8/6/2011 με την κοινοποίηση της αγωγής)  και τη δικαστική δαπάνη, στοιχεία 
καταλυτικά τα οποία δεν απαντήθηκαν με την πρώτη γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβούλου, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονταν στην σχετική αίτηση- δήλωση 
της ενάγουσας.
• Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου για 
το σκοπό αυτό εγγράφου, μέχρι την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 382/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 18-10-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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