
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
                                                                                                 Αριθ.Αποφ. 7  2  /2014  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

          

 ΘΕΜΑ : Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2015

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, ζήτησε να συζητηθεί στα διάφορα θέματα 
το θέμα «Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2015» και εφόσον 
κανένας δεν είχε αντίρρηση ανέφερε ότι: 
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Σύμφωνα  με  το  αρ.  πρωτ.  05/17060/3-11-2014  έγγραφο  της  Π.Κ.Μ.,  Γενικής 
Δ/νσης  Περιφερειακής  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής , πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να ζητήσει 
την  ένταξη  της  ελαιοκομικής  περιοχής  (ενός  ή  περισσοτέρων  Δημοτικών 
Κοινοτήτων) στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2015. Συνεχίζοντας είπε ότι :τα 
προηγούμενα χρόνια η περιοχή της Ορμύλιας και οι οικισμοί της δεν εντάχθηκαν 
στο πρόγραμμα της  δακοκτονίας  επειδή  ο  κόσμος  διαφωνούσε  με  τα  ποσοστά 
συμμετοχής του και γιατί οι περισσότεροι ελαιοκαλλιεργητές ραντίζουν οι ίδιοι τα 
χωράφια τους.  Για το λόγο αυτό προτείνω να μην ενταχθούμε στο πρόγραμμα 
δακοκτονίας έτους 2015.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, αφού άκουσε την εισήγηση 
του Προέδρου, έλαβε υπόψη με το αρ. πρωτ. . 05/17060/3-11-2014  έγγραφο της 
Π.Κ.Μ., Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής & μετά διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να μην ενταχθεί η Ορμύλια και οι οικισμοί της στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 
2015. 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    72/2014

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                         
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