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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 39/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δεύτερη (22η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 18914/16.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 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. 

Ζαβράκογλου Άγγελος, 4. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 5. Βασιλάκης Αθανάσιος, 6. Τσινάς 

Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο Εξώδικος συµβιβασµός µε Κτηµατική Υπηρεσία 

∆ηµοσίου για χρήση αιγιαλού και παραλίας 2006-

2013 (παραλία Γερακινής) 
Αριθµός Απόφασης: 297 

 

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 µε την υπ’ αριθ. 

5928/15-10-2014 πράξη συµβιβασµού του ∆ήµου µε την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. 

Χαλκιδικής, η οποία αφορά πρόστιµο για την κατάληψη αιγιαλού 1.379 τ.µ. στη Γερακινή, 

το ποσό του συµβιβασµού περιορίστηκε στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι 

επτά (8.827,00 €) µετά του ανάλογου χαρτοσήµου. 
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Σύµφωνα µε την από 15-10-2014 γνωµοδότηση του δικηγόρου κ. Ζούνη Κων/νου η 

προτεινόµενη µείωση της αποζηµίωσης για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού και της 

παραλίας Γερακινής είναι συµφέρουσα προς το ∆ήµο Πολυγύρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπ’ όψιν όλα τα 

σχετικά έγγραφα του φακέλου και µετά την διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
- Αποδέχεται τον εξώδικο συµβιβασµό για τη διαφορά που προκύπτει από το µε αριθ. 

142/25.8.2014 Π.Κ.Α.Α.Χ. της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Χαλ/κής και την 

καταβολή του ποσού των οκτώ χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ (8.827,00 €) µετά του 

ανάλογου χαρτοσήµου. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 8.827,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6821 

µε τίτλο: «Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης» και στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

- Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής για την υπογραφή κάθε 

εγγράφου που θα απαιτηθεί. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  297/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α Οκτωβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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