
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50 

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 19/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή (20η

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

11-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο

ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

τακτικά µέλη Ο.Ε.,   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    21/11/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 2465

 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

η) Νοεµβρίου 2012 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

υ σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

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

Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Πλιάκος Αστέριος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

53 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 24349/15-

τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

Πλιάκος Αστέριος, 7.Θωµάς Καπλάνης, 
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Αριθµός θέµατος: 4ο  Λήψη δανείου µε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4038 άρθρο 2 

παρ. 1 – κατάρτιση όρων – εισήγηση προς το ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 281 

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

πρακτικών. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης, τόνισε ότι µε τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 2, παρ.1, να πάρουµε από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων νέο δάνειο 2.500.000,00 €, προκειµένου να εξοφληθούν οι κάθε είδους 

υφιστάµενες οικονοµικές εκκρεµότητες του ∆ήµου, µέχρι την 31-12-2011. Επίσης οι πόροι της Αυτοδιοίκησης 

έχουν µειωθεί κατά 80% και εκ των πραγµάτων ο κόσµος (δανειστές) πρέπει να πληρωθεί, πολύ δε περισσότερο 

τώρα που µε τον Ν. 4093/012 γίνεται επιµήκυνση όλων των δανείων κατά 8 χρόνια και µε τριετή περίοδο 

χάριτος. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Μπογδάνος Κωνσταντίνος ο οποίος και ανέφερε ότι σε µια εποχή έντονης 

οικονοµικής κρίσης, δεν χρειάζεται να επιβαρύνουµε τον ∆ήµο µας µε νέα δάνεια, τα τοκοχρεωλύσια των 

οποίων θα βαρύνουν τους συνδηµότες µας. Αντί για νέο δάνειο, θα ήταν καλύτερο η ∆ηµοτική Αρχή να 

περιορίσει τις δαπάνες και τα έργα βιτρίνας, τις απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ και τους 

διογκωµένους προϋπολογισµούς έργων που προκαλούν το δηµόσιο αίσθηµα. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Καπλάνης Θωµάς, ο οποίος δήλωσε ότι είναι αρνητικός σε τέτοιου είδους 

δράσεις και πρωτοβουλίες, και ότι δεν συναινεί στη λήψη ενός δανείου  

Τα µέλη της Οικονοµικής επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά τον διάλογο που 

αναπτύχθηκε  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1) Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε εφαρµογή της διάταξης του εδ. στ. της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 

και των διατάξεων του Ν. 4038/2012, αρ. 2 παρ. 1 τη λήψη δανείου συνολικού ποσού δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων 

ευρώ (2.500.000,00 €) από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή από οποιοδήποτε άλλο χρηµατοπιστωτικό 

οργανισµό για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών µέχρι 31/12/2011, όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 

οφειλών και βεβαιώνει ότι όλες οι 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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3) 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). 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την δηµοσιοποίηση του αιτήµατος 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 

∆. ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 
1. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σύνολο οφειλής: Ένα εκατοµµύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ και 
εβδοµήντα σαράντα λεπτά (1.260.383,74 €) 
 
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
Σύνολο οφειλής: Πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 
(590.730,31 €) 
 
3. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Σύνολο οφειλής: Εκατόν έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά  
(111.981,75 €) 
 
Ε. ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
Σύνολο οφειλής: Τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες είκοσι επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 
(425.027,45 €)  
 
ΣΤ. ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
Σύνολο οφειλής: Εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα 
πέντε ευρώ (192.876,75 €) 
 
Στην απόφαση µειοψήφησαν οι κ.κ. Κων/νος Μπογδάνος και Θωµάς Καπλάνης για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     281/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  20η Νοεµβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΞΜ-ΠΑΕ


