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Από το πρακτικό 13/2011 

 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δώδεκα

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 19078/06-09-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Ο.Ε. 3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

∆ηµήτριος, 7. Θωµάς Καπλάνης 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    13

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

δώδεκα (12) Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα  12.00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ηµήτριος, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Σαράντη Μαρία

 τακτικά µέλη της Ο.Ε,  

 

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

13-09-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /19827 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

Σαράντη Μαρία, 6. ∆ήµητσας 
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Αριθµός θέµατος: 3o  Σύναψη δανείου για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων 

οφειλών 
Αριθµός Απόφασης: 130 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε 

τα εξής: «ο νέος ∆ήµος Πολυγύρου µε το Ν. 3852/2010 για τις συνενώσεις των ∆ήµων, κατέστη 

καθολικός διάδοχος δικαιωµάτων και υποχρεώσεων όλων των συνενωµένων ∆ήµων. 

 Από την απογραφή που έγινε, φαίνεται ότι οι οφειλές σε επίπεδο δανείων ξεπερνούν τα 13 

εκατοµµύρια ευρώ, αλλά οι άµεσες και ληξιπρόθεσµες οφειλές ήταν γύρω στα πέντε εκατοµµύρια 

ευρώ, ποσό που βάλαµε για να ισοσκελίσουµε στον Προϋπολογισµό, σε εκτέλεση των οδηγιών που 

είχαµε από το Υπουργείο. 

 Παράλληλα, εις εκτέλεση σχετικών εγκυκλίων και διαταγών που είχαµε από το αρµόδιο 

Υπουργείο, προσπαθήσαµε στο βαθµό που µπορούσαµε να εξοφλήσουµε όσο το δυνατόν 

περισσότερα χρέη παρελθόντων ετών ύψους 1.312.185,00 € και να διατηρήσουµε κατά το 

δυνατόν µια κάποια ισορροπία για τη νέα χρονιά. 

 Για να µπορέσουµε όµως να πληρώσουµε τα παλιά χρέη, δηµιουργήθηκαν νέες υποχρεώσεις 

µέσα στο έτος 2011. Υπάρχουν περίπου εφτακόσιες χιλιάδες (700.000,00 €) απαιτήσεις από παροχή 

υπηρεσιών, οι οποίες δεν µπορούν να µπουν σε διαδικασία ∆ανείου, όπως και άλλες περίπου 

εφτακόσιες σαράντα χιλιάδες (740.000,00 €) από δικαστικά διεκδικούµενα. 

 Υπάρχουν δύο λύσεις για την αντιµετώπιση των χρεών. Η µία είναι η εκποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του ∆ήµου και η άλλη είναι η ∆ανειοδότηση µε επιτόκιο 6% και να αποπληρωθεί σε 

δέκα χρόνια. ∆εν είναι εύκολος δρόµος βέβαια η δανειοδότηση, καθώς υπάρχουν ουρές από 

∆ηµάρχους  

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων που εκλιπαρούν για ένα ∆άνειο. 

 Η διαδικασία λήψεως του ∆ανείου προβλέπεται τόσο από τον παλιό Κώδικα 3463/2006 όσο 

και από την απόφαση 3144/2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, και από τον 
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3852/2010, και µέχρι το ποσό του 1,5 εκατοµµυρίου χρειάζεται απλή πλειοψηφία του ∆.Σ. και για 

µεγαλύτερο ποσό χρειάζεται τα 2/3 του ∆.Σ. 

 Βάση των υπολογισµών της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου το δάνειό µας θα είναι 

µεγαλύτερο του 1,5 εκατοµµυρίου για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών και καλώ 

τους συναδέλφους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συναινέσουν, γιατί στην χειρότερη 

περίπτωση θα αρχίσουν οι διαταγές πληρωµής και οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτου των 

περιουσιακών µας στοιχείων για ένα κοµµάτι ψωµί από τους εργολάβους. 

 Σας ενηµερώνω ως προς την διαδικασία ότι, προβλέπεται από το Ν. 3852/2010 και εφόσον είναι πάνω 

από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ το δάνειο, αν εγκριθεί από το συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, θα αποσταλεί το σχέδιο της σύµβασης στο Ελεγκτικό συνέδριο για να γίνει ο προληπτικός έλεγχος και 

εν συνεχεία θα επανέλθει στο ∆.Σ. για να αποδεχτούµε τους τελικούς όρους, οι οποίοι όροι θα αποτελέσουν και 

αντικείµενο του συµβολαιογραφικού εγγράφου που θα συνταχθεί και θα αναφέρονται ονοµαστικά οι δικαιούχοι 

των συγκεκριµένων ποσών. Επίσης βάση της απογραφής µας, έχουµε τα απολογιστικά περιθώρια να 

προχωρήσουµε σε δανειοληπτική διαδικασία» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής, κ.  Μπογδάνο 

Κων/νο, ο οποίος ανέφερε: «. Ο ∆ήµος θα πρέπει να προσαρµοστεί στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία, 

και θα πρέπει να δείξει συγκράτηση ή και µείωση των δαπανών, µε µείωση των προσλήψεων στις 

εντελώς απαραίτητες, µείωση των λειτουργικών δαπανών και την είσπραξη οφειλών των παλαιών ετών 

µέσω της διαδικασίας των ρυθµίσεων, που σύµφωνα µε εκτιµήσεις αν εισπράξουµε έστω και τα µισά 

από αυτά θα είµαστε καλυµµένοι και δεν χρειαστούµε δάνειο. Θυµίζω επίσης ότι αυξήσαµε και τα 

δηµοτικά τέλη. 

Το δάνειο δεν είναι λύση, καθώς η αποπληρωµή των τοκοχρεολυσίων θα πρέπει να πληρώνονται άµεσα 

µέσα από τους ΚΑΠ, τις δόσεις δεν µπορείς να τις καθυστερήσεις, οπότε το ∆άνειο µοιάζει µε θηλιά 

στο λαιµό. 

Αναγνωρίζουµε την ύπαρξη καθυστερήσεων στις πληρωµές των επαγγελµατιών και θα συµφωνήσουµε 

να πάρουµε δάνειο τόσο, ώστε να πληρωθούν όλοι οι προµηθευτές του ∆ήµου µας µέχρι το 2010 (οι 

897.000,00 €), να πληρώσουµε το 70% των παλιών έργων αφαιρώντας από την πρόταση έργα που 

εντάχθηκαν σε προγράµµατα (ΘΗΣΕΑΣ, ΕΤΕΡΠΣ) ή έργα που χρωστάµε σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. Να 

µην πληρωθεί ένα κοµµάτι µικρών παλαιών µελετών και από τις δαπάνες για δικαστικά να µην 

πληρώσουµε τις φετινές αποφάσεις. ∆εν πρέπει να πληρώσουµε την παλαιά µισθοδοσία των αιρετών, την 

ρυµοτοµία και τις αποζηµιώσεις των πολιτών, όπως επίσης και έργα του 2011. Υπάρχει βέβαια και το 
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θέµα της προµήθειας καυσίµων του 2011, όπου εκεί µπορούµε, αφαιρώντας κάποιο κονδύλι από τα έργα 

των εργολάβων που έχουν να λαµβάνουν πολλά, να πληρώσουµε τους 2-3 πρώτους µήνες των καυσίµων 

του 2011. ∆εν µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε στη λήψη ∆ανείου που ανέρχεται περίπου στο 

µισό από αυτό που προτείνει ο Πρόεδρος. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Θωµά Καπλάνη, ο οποίος ανέφερε: « Ο παλιός 

∆ήµος Πολυγύρου πλήρωνε παλιά χρέη χωρίς να πάρει δάνειο, και στο τέλος του 2010 ήταν µέσα στους 

δέκα καλύτερους οικονοµικά ∆ήµους της Ελλάδας. 

Αν µέσα σε 8 µήνες καταφέρατε να πληρώσετε 1.312.185,00 € τότε σε ένα χρόνο θα µπορούσατε να 

εξοφλήσετε όλα τα χρέη. Βλέπουµε όµως να γίνονται αλόγιστες σπατάλες (γραφείο ∆ηµάρχου, κοπή 

χόρτων 71.000.000,00 κ.λ.π.) όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να λαµβάνουν από το 2010. 

Από την αρχή του χρόνου έπρεπε να µπει αυστηρό πρόγραµµα, να ιεραρχηθούν οι οφειλές, να 

ειδοποιηθούν όσοι έχουν να πάρουν λεφτά από το ∆ήµο για το πότε θα πληρωθούν. Θα πρέπει να 

ανασταλούν οι νέες προµήθειες του δήµου έως ότου να πληρωθούν οι παλιές, και ως έσχατη λύση 

προτείνουµε την εκποίηση ακινήτων του ∆ήµου, προκειµένου να αποφύγουµε την λήψη δανείου. 

Τέλος έχουµε και την αποζηµίωση που αιτείται να καταβάλλει ιδιοκτήτης σηµαντικού τµήµατος γης 

στην περιφέρεια του ∆ήµου µας, ύψους 2,5 εκατοµµύρια ευρώ, που αν η πρότασή σας είναι αυτή εµείς 

συµφωνούµε, αρκεί να µην πάρουµε ούτε ένα ευρώ δάνειο». 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ 

1) Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε εφαρµογή της διάταξης του εδ. στ. της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν. 

3852/2010 τη λήψη δανείου συνολικού ποσού τριών εκατοµµυρίων εφτακοσίων οχτώ χιλιάδων 

πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (3.708.515,86 €) από το Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων ή από οποιοδήποτε άλλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων, όπως 

εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα οφειλών και βεβαιώνει ότι όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που 

περιλαµβάνονται στις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν 

να οφείλονται. 

2) Ως προς τους όρους εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποδεχθεί τους πλέον επωφελείς που θα 

προκύψουν από την δηµοσιοποίηση του αιτήµατος και εφόσον υπάρξει ανταπόκριση οποιουδήποτε 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. 
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Για το σκοπό αυτό από τώρα, µε εφαρµογή της διάταξης της παραγ. 4 του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 

παραπέµπει το συγκεκριµένο θέµα λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 

λήψη της σχετικής απόφασης (κατάρτιση αποδοχής όρων δανείου). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 
∆. ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
Σύνολο οφειλής: Ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες 
διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.424.264,40 €) 
 
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
Σύνολο οφειλής: Ένα εκατοµµύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι 
πέντε ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτά (1.260.325,38 €) 
 
3. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Σύνολο οφειλής: Τριακόσιες δέκα εννιά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ 
και εξήντα δύο λεπτά (319.452,62 €) 
 
Ε. ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
Σύνολο οφειλής: Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια δέκα έξι ευρώ και 
εξήντα λεπτά (185.816,60 €)  
 
ΣΤ. ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Σύνολο οφειλής: Εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ και 
εβδοµήντα ένα λεπτά (133.160,71 €) 
 
Ζ. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Σύνολο οφειλής: Τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι 
ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (385.496,15 €) 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 130 / 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  12η Σεπτεµβρίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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