
 

 
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, 

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

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δημητριάδης Χρήστος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δέας Παύλος 

 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Αριθμός θέματος: 4ο 

έκτακτο 

«Ρύθμιση χρεών Δήμου Πολυγύρου προς το ΦΟΔΣΑ 

Αριθμός Απόφασης :120  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 4ο έκτακτο της 

ημερήσιας διάταξης, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα 

συζήτηση του θέματος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 

τόνισε : «με το υπ’ αριθ. 2914/8-4-2015 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, οι 

οφειλές του Δήμου Πολυγύρου προς τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ανέρχονται σε: 

 341.190,39 € για το 2013 

 321.086,70 € απορρίμματα για το 2014. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Ν. 4321/21-3-2015 (ΦΕΚ 32/Α/21-3-2015), οι 

βεβαιωμένες οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη μέχρι την 

ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.  

Επειδή η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ημερομηνία λήξης θα πρέπει ο Δήμος να προβεί στην 

υπαγωγή της ρύθμισης στις ημερομηνίες που ορίζει ο νόμος. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου με την υπ’ αριθ. 52/14-4-2015 απόφασή 

της, με εξουσιοδότησε να προβώ στην υποβολή αίτησης για την υπαγωγή σε ρύθμιση του 

Δήμου Πολυγύρου των οφειλών προς τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4321/21-3-2015 (ΦΕΚ 32/Α/21-3-2015) 

και να υπογράψω κάθε απαιτούμενο για τον σκοπό αυτό έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση. 

 Κάνουμε χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του καινούριου νόμου των 100 δόσεων, εφόσον 

δεν μπορέσαμε να εντάξουμε αυτά όσο είχαμε την υπόσχεση το 2014 που περιμέναμε 

καινούριο πακέτο ληξιπρόθεσμων, οπότε είναι κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε τη ρύθμιση που 

προβλέπει η νομοθεσία.  

Επίσης υπάρχει δυνατότητα να δοθεί εντολή στο Δήμαρχο να κάνει αναχρηματοδότηση 

των ποσών που χρωστάμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την 

οποία θα μειωθούν τα επιτόκια και οι προσαυξήσεις στο 50% και θα κερδίσουμε σε βάθος 

χρόνου. Είναι ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν αυτήν την εποχή μέσω του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων και παρακαλώ το Σώμα για την έγκριση της αναχρηματοδότησης 

του Δήμου με επωφελείς όρους. Προτείνω την έγκριση της αίτησης». 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 2914/8-4-2015 

έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, την υπ’ αριθ. 52/14-4-2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Α) Την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή σε ρύθμιση του Δήμου Πολυγύρου των 

οφειλών προς τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4321/21-3-2015 (ΦΕΚ 32/Α/21-3-2015) και την 

υπογραφή κάθε απαιτούμενο για τον σκοπό αυτό εγγράφου, αίτησης ή σύμβασης από τον 

Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό. 

Β) Να δοθεί εντολή στο Δήμαρχο να κάνει αναχρηματοδότηση των ποσών που 

χρωστάμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την οποία θα 

μειωθούν τα επιτόκια και οι προσαυξήσεις στο 50%. 

Γ) Εξουσιοδοτούμε τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 120/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13-5-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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