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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 36/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη πέµπτη (15η) Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16642/10.09.2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2., ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. , 

Καραφουλίδης Αναστάσιος 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6.Τσινάς 

Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο Εξώδικος συµβιβασµός µε Κτηµατική Υπηρεσία 

∆ηµοσίου για χρήση αιγιαλού και παραλίας 2006-

2013 (παραλία Γερακινής)  
Αριθµός Απόφασης: 271 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι µετά την από 10-9-2014 

αίτηση του ∆ήµου Πολυγύρου για εξώδικο συµβιβασµό για την διαφορά που προκύπτει απ’ το υπ’ 

αριθ. 142/25-8-2014 Π.Κ.Α.Α.Χ., η Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Χαλ/κής µπορεί να περιορίσει το 

ποσό της αποζηµίωσης σε 22.068,00 € µετά των ανάλογων τελών χαρτοσήµου και ο συµβιβασµός 

θα πρέπει να γίνει µέχρι τις 15-10-2014. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην τελευταία τριετία για την περιοχή της Γερακινής ο ∆ήµος 

Πολυγύρου είχε µηδενικά έσοδα, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για τον εξώδικο 
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συµβιβασµό, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωµή του, λόγω της δύσκολης οικονοµικής 

κατάστασης που έχουν περιέλθει οι ∆ήµοι. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη όλα τα 

σχετικά έγγραφα για τον εξώδικο συµβιβασµό 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να προβεί ο ∆ήµος σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς µέχρι της 15-10-2014 ώστε να είναι δυνατή η 

αποπληρωµή της αποζηµίωσης, ανακαλούµενης της µε αριθ. 271/2014 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  271/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  15η Σεπτεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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