
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 21/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16501/16-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Καραφουλίδη 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας & ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε., ενώ λόγο απουσίας του τακτικού µέλους κ. 

Αθανάσιου Βασιλάκη, δεν παρέστη η κ. Μαρία Σαράντη, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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. Κανταράς 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, 6. ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αθανάσιος Βασιλάκης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος:   4ο  Αποζηµίωση λόγω εφαρµογής οικοδοµικού σχεδίου 

Αριθµός Απόφασης: 198 

 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι σύµφωνα 

µε την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πολυγύρου, οι κ. 1. Μαρία Ζωγραφάκη 

του Γεωργίου , 2. Βασιλεία Ζωγραφάκη του Γεωργίου, έχουν στην κατοχή τους ένα ακίνητο, το 

οποίο εντάχθηκε στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο Καλυβών του ∆ήµου Πολυγύρου, µε την υπ’ αριθ. ΕΠΑ 

1036/93 (Φ.Ε.Κ. 380 ∆’/19.4.94) απόφαση του Νοµάρχη Χαλκιδικής και απέκτησε τον 

κτηµατολογικό αριθµό 409014. 

Από την µελέτη της πράξης εφαρµογής της περιοχής, η ιδιοκτησία τους απέκτησε τον αριθµό 

οικοπέδου 01 του Ο.Τ. Γ179 και 03 του Γ180, όπου παρατηρείται µετατόπιση, των ορίων τα 

ΑΔΑ: ΨΠ9ΤΩΞΜ-ΠΒΦ



αρχικής ιδιοκτησίας, λόγω διάνοιξης δηµοτικών οδών. Στο τµήµα που καταλαµβάνουν οι δηµοτικές 

οδοί υπάρχει κατασκευασµένη περίφραξη από συρµατόπλεγµα και πασσάλους συνολικού µήκους 

192,55 µ. και κατασκευές από σκυρόδεµα (συντριβάνι  2,7x1.9x 0.20, κολώνες εισόδου 

0.40x040x2) από τα οποία αποξενώνονται οι οικοπεδούχοι, προκειµένου να οριοθετηθεί η 

ιδιοκτησία τους σύµφωνα µε το σχέδιο που προκύπτει από την πράξη εφαρµογής. 

Καλείται λοιπόν ο ∆ήµος Πολυγύρου, ως υπόχρεος για τα επικείµενα, µετά την κύρωση της πράξης 

εφαρµογής (ΕΠΑ 64/25.7.2001 και ΕΠΑ364/20-12-2001 απόφαση του Νοµάρχη Χαλκιδικής) και 

την µεταγραφή της (τόµος 83 αρ. 15/5.1.2002) να αποζηµιώσει τους ιδιοκτήτες για τα 

προαναφερόµενα επικείµενα. 

Σύµφωνα µε την από 3 Απριλίου 2002 απόφαση της αρµόδιας επιτροπής (Π.∆. 5/86) η τιµή 

µονάδος για κάθε δέντρο έχει καθοριστεί στα 6€ ανά τρέχον µέτρο περίφραξης στα 88€ ανά κυβικό 

µέτρο σκυροδέµατος και 15€ το τρέχον µέτρο κιγκλιδώµατος για την πόρτα εισόδου στην αυλή. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- Εγκρίνει την αποζηµίωση στις κ. Μαρία Ζωγραφάκη του Γεωργίου και Βασιλεία Ζωγραφάκη του 

Γεωργίου, εφόσον αποδέχονται την πρόταση και το ποσό που ορίστηκε σύµφωνα µε τον πίνακα 

των επικείµενων. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 1.361,38 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7424.002 µε τίτλο: 

«Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία εδαφικών εκτάσεων –κτισµάτων» του 

προϋπολογισµού του έτους 2015. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     198/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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