
 

 

 

                         

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 Σα

τακτικά µέλη Ο.Ε.,   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    21/11/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 24652

 

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

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

/2012 

24652 

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, 

ΑΔΑ: Β45ΧΩΞΜ-9ΙΠ
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Αριθµός θέµατος: 11ο  

 

 

 

Εξώδικος συµβιβασµός Ιωάννη Ρήγα, Χάιδω Ρήγα & Αντωνία 

χήρα Κων/νου Ρήγα 

 

Αριθµός Απόφασης: 288 

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

πρακτικών. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

Με την από 1/11/2012 αίτησης των Ιωάννη Ρήγα, Χάιδω Ρήγα & Αντωνία χήρα Κων/νου Ρήγα, προτίθονται να 

συµβιβαστούν εξώδικα µε τον ∆ήµο, αν τους καταβληθεί το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(7.500,00 €) αποφεύγοντας περαιτέρω επιβάρυνση για δικαστικά έξοδα και τόκους. 

Σύµφωνα µε την  από 19/11/2012 γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου Πολυγύρου, µε την από 

3/4/2002 απόφαση της αρµόδιας επιτροπής (Π.∆. 5/86) η τιµή µονάδος για τα ελαιόδενδρα έχει καθοριστεί στο 

ποσό των 44 Ευρώ ανά δέντρο, 88 Ευρώ ανά κυβικό οπλισµένου σκυροδέµατος, 6 Ευρώ ανά τρέχον µέτρο της 

συρµάτινης περίφραξης µε πασσάλους. Εποµένως οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποζηµιωθούν µε το συνολικό ποσό 

των 3243,80 Ευρώ όπως εµπερικλείεται στην τεχνική έκθεση του τοπογράφου µηχανικού κ. Ιωάννη Κυπριώτη. 

Πέραν του ποσού αυτού ο ∆ήµος Πολυγύρου δεν µπορεί να προβεί σε εξωδικαστικό συµβιβασµό. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  την από 1/11/2012 αίτηση των παραπάνω, την τεχνική έκθεση του  

τοπογράφου µηχανικού του ∆ήµου Πολυγύρου, την από 19/11/2012 γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του 

∆ήµου Πολυγύρου & ύστερα από το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Απορρίπτει την από 1/11/2012 αίτηση των Ιωάννη Ρήγα, Χάιδως Ρήγα & Αντωνίας χήρα Κων/νου Ρήγα 

προκειµένου να τους καταβληθεί το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €). 

ΑΔΑ: Β45ΧΩΞΜ-9ΙΠ
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2. Αποδέχεται την από 19/11/2012 γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου Πολυγύρου, Κων/νου 

Ζούνη, να αποζηµιωθούν µε το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ευρώ & 

ογδόντα λεπτών (3.243,80€). 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     288/2012 
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: Β45ΧΩΞΜ-9ΙΠ


