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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 37/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17991/01.10.2014 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. 

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

Κανταράς Αναστάσιος, 7. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Ορισµός δικαστικού επιµελητή για υπόθεση του 

∆ήµου 
Αριθµός Απόφασης: 286 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι προκειµένου να κοινοποιηθεί 

κατά τις διατάξεις της Πολιτικής ∆ικονοµίας ατοµική πρόσκληση του ∆ηµάρχου 

Πολυγύρου περί τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου Πολυγύρου, που εγκρίθηκε µε 

την υπ’ αριθ. 190/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πολυγύρου σε συµµόρφωση 

µε την υπ’ αριθ. 2822/09 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης/Τµήµα 
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∆, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π∆ της 3/4/29 (ΦΕΚ 155 Α΄/22/4/29), καλείται 

η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή. 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά 

το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Ορίζει δικαστικό επιµελητή για την κοινοποίηση ατοµικών προσκλήσεων του 

∆ηµάρχου Πολυγύρου περί τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου Πολυγύρου 

τον Νικόλαο ∆ηµητριάδη του Αγαπητού, ∆ικαστικός Επιµελητής, Παπαγεωργάκη 

1, Πολύγυρος. 

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 1.080,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 

02.00.6116 µε τίτλο «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» του προϋπολογισµού του 

έτους 2014 και στο όνοµα του δικαιούχου. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  286/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η Οκτωβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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