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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Αριθ.Αποφ. 24/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 3/2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ :

Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών της Δ.Κ. Ορμύλιας

Στην Ορμύλια σήμερα στις 5 Μαίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ στο Γραφείο της
Δημοτικής Κοινότητας

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

συνήλθε σε συνεδρίαση το

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την

5474/28-4-2016 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

όλα τα μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σαραφίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
0

Τσιπέλης Δημήτριος
Γεωργούδης Γεώργιος
Τσινάς Ιωακείμ
Γουργούρης Βασίλειος

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 6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών της Δ.Κ. Ορμύλιας»,
είπε ότι
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ορμύλια κατακλυσμού νερών κυρίως κατά την περίοδο
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των βροχοπτώσεων καθώς όλα τα φρεάτια και τα κανάλια είναι κλειστά, με αποτέλεσμα
να πλημμυρίζουν σπίτια, καλλιέργειες και τα στάσιμα νερά να αποτελούν σημεία
μόλυνσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να προβούν σε καθαρισμό όλων των
υφιστάμενων καναλιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ο Δήμος για τον καθαρισμό όλων των
καναλιών στην Δημοτική Κοινότητα Ορμύλιας ώστε να αποφευχθούν νέες πλημμύρες
σπιτιών και καλλιεργειών κυρίως μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

24/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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