
   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

                                                                                                 Αριθ.Αποφ. 59/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 10/2015  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τμήματος Ψακούδια – 

Νικήτη του οδικού άξονα Ν. Μουδανιά - Σιθωνία 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 21   Οκτωβρίου  2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα  

18:30μ.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 18744/16-10-2015 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 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γουργούρης Βασίλειος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

Τσινάς Ιωακείμ 

 

       

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 1
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης «Έγκριση 
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μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τμήματος Ψακούδια – Νικήτη του οδικού 

άξονα Ν. Μουδανιά - Σιθωνία» είπε τα εξής: 

Με το υπ΄ αρ. 438895/8-10-2015 έγγραφο της Π.Κ.Μ. Γ.Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, με το οποίο 

ζητείται από το Τοπικό Συμβούλιο έγκριση της παραπάνω μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, ως προς το τμήμα του άξονα που θα διέρχεται από τα Ψακούδια έως την 

Μεταμόρφωση, πρέπει να μελετήσουμε τα στοιχεία της  και τα σχετικά 

σχεδιαγράμματα για να αποφανθούμε θετικά ή να προβούμε σε παρεμβάσεις 

συγκεκριμένες. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ορμύλιας αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου, το υπ΄  

αρ. 438895/8-10-2015 έγγραφο της Π.Κ.Μ.  και μετά από διαλογική συζήτηση,  

   

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Την έγκριση της  μελέτης Περιαβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του τμήματος 

Ψακούδια – Νικήτης του οδικού άξονα Νέα Μουδανιά – Σιθωνία (υποκατηγορία Α1 

– ομάδα 1
η
 – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών με α/α 03) ως έχει. 

 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    59/2015 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

     

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                     ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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