
 

 

 

                         

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 10

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη ενάτη

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συ

15836/13-7-2012 πρόσκληση τoυ Πρo

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

Σαράντη τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. Σιµώνης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    26/07/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /16784

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

10/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

ενάτη (19η) Ιουλίου 2012 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ

τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

oέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3

Σιµώνης Ιωάννης, Αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

16784 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

Ν. 3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3. Πλιάκος Αστέριος, 4.Μαρία 

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 3. Θωµάς Καπλάνης, 
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Αριθµός θέµατος: 2ο Εξώδικος συµβιβασµός επί της αγωγής Ιωάννη Φραντζή 

Αριθµός Απόφασης: 188 

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

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος ο οποίος και τόνισε τα παρακάτω. 

Σε βάρος του ∆ήµου εκκρεµεί η από 17/4/2012 και µε αρ. κατάθεσης 162/2012 καταψηφιστική αγωγή του 

Ιωάννη Φραντζή για την αποπληρωµή των οφειλόµενων σ’ αυτόν χρηµάτων από την προµήθεια 

πετρελαίου, συνολικού ποσού µετά των υπολοίπων κονδυλίων που ζητάει (χρηµατική ικανοποίηση 

20.000,00 €) 198.747,09 € πλέον των νοµίµων τόκων και δικαστικών δαπανών. Η παραπάνω αγωγή 

πρόκειται να συζητηθεί στις 04/12/2013 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλ/κής. Παράλληλα 

υποβλήθηκε αίτηµα από τον ενάγοντα για να γίνει εξώδικος συµβιβασµός περιορίζοντας την απαίτηση του 

στο ποσό των 178.7470,03 € παραιτούµενος των υπολοίπων ποσών για χρηµατική ικανοποίηση τόκων και 

δικαστικών δαπανών. Από τον έλεγχο που διενεργήσαµε  προκύπτει ότι έχουν παραδοθεί στον ∆ήµο οι 

αναφερόµενες στην αγωγή ποσότητες καυσίµων και λιπαντικών, εκδόθηκαν τα υπό του νόµου οριζόµενα 

παραστατικά στοιχεία, γι’ αυτό και εισηγούµαι, αφού προηγήθηκε και η από 24/5/2012 γνωµοδότηση του 

Νοµικού Συµβουλίου του ∆ήµου, να γνωµοδοτήσουµε θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω ποσού 

και του γεγονότος ότι ο συµβιβασµός αυτός γίνεται προς το συµφέρον του ∆ήµου. 

Η επιτροπή, µετά από τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού έλαβαν υπόψη τους τα µέλη όλα τα 

παραπάνω και τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 4071/2012. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται την εισήγηση και το αίτηµα του Ιωάννη Φραντζή και γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό επί της από 17/4/2012 και µε αρ. κατάθεσης 162/2012 αγωγής 

του, που πρόκειται να συζητηθεί στις 4/12/2013 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, 

αποκλειστικά και µόνο µε την καταβολή του οφειλόµενου κεφαλαίου. 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     188/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  19η Ιουλίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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