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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2016  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ :  Αίτηση Χατζηαποστόλου Πατρώνας 

 

Στην Ορμύλια  σήμερα στις 7 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα  20.00 μ.μ στο Γραφείο της 

Δημοτικής Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου  συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας   Ορμύλιας του Δήμου  Πολυγύρου,  ύστερα από την  

9204/30-6-2016 έγγραφη  πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το 

άρθρο 88 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο   πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα  

όλα τα  μέλη:  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

Τσινάς Ιωακείμ 

Γουργούρης Βασίλειος 

 

           0 

  

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ιωαννίδου Ευλαμπία, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση 

ΑΔΑ: 6ΕΞ4ΩΞΜ-ΗΣΖ



Χατζηαποστόλου Πατρώνας» υπέβαλε το με αρ. πρωτ.6220/15-6-2016 έγγραφο των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο μας ζητείται να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Πολυγύρου τις προδιαγραφές για τη κατασκευή του πεζοδρομίου στον οικισμό 

Βατοπεδίου  (πλάτος, επικάλυψη, κράσπεδο κλπ), έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές 

οδηγίες στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, εξέτασε το παραπάνω σχετικό έγγραφο 

και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας να αποστείλει μηχανικό των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του, ο οποίος σε συνεργασία με τους Τοπικούς συμβούλους να καθορίσουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται να δοθούν στην κ. Χατζηαποστόλου Πατρώνα, κάτοικο 

Βατοπεδίου, προκειμένου να προβεί σε εργασίες τσιμεντόστρωσης στο πρόσωπο του οικοπέδου 

της όπως ζητεί με την από 18-5-2016 αίτησή της και με έξοδα που θα βαρύνουν την ίδια. 

 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    39/2016 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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