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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2014  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

          

 ΘΕΜΑ : Αίτηση κυνηγετικού συλλόγου Ορμύλιας για διάνοιξη δρόμου

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 11 Νοεμβρίου   2014 ημέρα Τρίτη και ώρα  19:30μ.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  20021/7-11-2014 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  πέντε (5)  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

2. Τσιπέλης Δημήτριος

3. Γουργούρης Βασίλειος

4. Γεωργούδης Γεώργιος

5. Τσινάς Ιωακείμ

      

0

           Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ζαββού Μαρία, υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

κ.  Σαραφίδης Αναστάσιος, εισηγούμενος  το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  «Αίτηση 

κυνηγετικού  συλλόγου  Ορμύλιας  για  διάνοιξη  δρόμου»  υποβάλλει  στο  συμβούλιο 

αίτηση του ‘ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ’ ο οποίος ζητά:  να προβεί  ο 
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Δήμος στη διάνοιξη του δρόμου Ορμύλιας- διασταύρωση οδικού κυκλώματος Σιθωνίας, 

αριστερά και δεξιά του δρόμου εντός των ορίων της απαλλοτριώσεως. Ο εν λόγω δρόμος 

είναι δημοτικός και το συγκεκριμένο αίτημα αποτελεί αίτημα του συνόλου των κατοίκων 

της  Ορμύλιας  αφού  μέχρι  και  σήμερα  έχουν  συμβεί  σ’  αυτόν  περισσότερα  από  35 

ατυχήματα θανατηφόρα ή σωματικών βλαβών. Συνημμένα υποβάλουμε το υπ’αριθ. 7/16-

10-2013 ψήφισμα όλων των φορέων της Ορμύλιας που αφορά το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  την  αίτηση  του  ‘ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΟΡΜΥΛΙΑΣ’το υπ’αριθ. 7/16-10-2013 ψήφισμα, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και μετά 

διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να προβεί ο Δήμος Πολυγύρου στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάνοιξη του δρόμου, 

Ορμύλιας-  διασταύρωση  οδικού  κυκλώματος  Σιθωνίας,  αριστερά  και  δεξιά  εντός  των 

ορίων της απαλλοτριώσεως.

Επίσης να γίνει  διαγράμμιση και σωστή σήμανση.

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    65/2014

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                         
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