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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθ.  2/2015  πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας 

του Δήμου Πολυγύρου  

 

Στη Γαλάτιστα και στο Δημοτικό Γραφείο σήμερα την 24η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα 

της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2025/20-02-

2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. κ. Σειρά Εμμανουήλ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  πέντε μελών βρέθηκαν παρόντες : 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

1. Σειράς Εμμανουήλ             Πρόεδρος                                                         

2. Μαλάμης Κατάκαλος        Τοπικός Σύμβουλος 

3. Γιαλιάς Νικόλαος              Τοπικός Σύμβουλος           

4. Μαλάκος Βασίλειος          Τοπικός Σύμβουλος  

                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πανέλα Αντιγόνη               Τοπική Σύμβουλος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν o δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. 
Σιμώνης Ιωάννης  και  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  Σιδέρης Νικόλαος  και  Παπούλιος Ιωάννης.  

Επίσης, παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Κουνάδος Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών.   

Αριθμός θέματος : 1ο τακτικό Ανακατάταξη της παλαιάς Ε.Ο. που διασχίζει τον οικισμό της 

Γαλάτιστας από τη δυτική πλευρά μέχρι την ανατολική, πλησίον 

διασταύρωσης Βάβδου, σε πρωτεύον δημοτικό δίκτυο ή 

δευτερεύον επαρχιακό  

Αριθμός απόφασης : 11  

   Ο πρόεδρος κ. Σειράς εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε την ανακατάταξη 
της παλαιάς Ε.Ο. που διασχίζει τον οικισμό της Γαλάτιστας από τη δυτική πλευρά μέχρι την ανατολική, 

πλησίον διασταύρωσης Βάβδου, σε πρωτεύον δημοτικό δίκτυο ή δευτερεύον επαρχιακό.  Διατυπώθηκαν 
απόψεις σχετικές με το θέμα από όλους τους συμβούλους, δημοτικούς και τοπικούς, που παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου, αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  

Να προωθήσει άμεσα στο δημοτικό συμβούλιο πρόταση για την ανακατάταξη της παλαιάς Ε.Ο. που 
διασχίζει τον οικισμό της Γαλάτιστας από τη δυτική πλευρά μέχρι την ανατολική, πλησίον διασταύρωσης 

Βάβδου, σε πρωτεύον δημοτικό δίκτυο ή δευτερεύον επαρχιακό. 
                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθ.11/2015. 

                  Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:  

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ   

                                                Υπογραφή                                 Υπογραφές 

 

                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

                                                           ΣΕΙΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                

ΑΔΑ: ΩΜ4ΒΩΞΜ-6ΟΝ
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