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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2016  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ :        Επέκταση δικτύου ΦΟΠ εντός οικισμού Ορμύλιας 

 

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 1 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:30μ.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  

1057/27-1-2016 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  

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 ζήτησε να συζητηθεί στα διάφορα θέματα το θέμα «Επέκταση δικτύου 

ΦΟΠ εντός οικισμού Ορμύλιας» και εφόσον κανένας δεν είχε αντίρρηση, είπε:  Είναι 
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επιτακτική ανάγκη να προβούμε σε ηλεκτροφωτισμό του δρόμου μπροστά από τα κοιμητήρια 

στην Ορμύλια γιατί δεν επαρκή ο υπάρχων φωτισμός και δεν είναι ασφαλή η διέλευση των 

πεζών στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.  Προτείνω λοιπόν την τοποθέτηση 5 φωτιστικών 

σωμάτων κατά μήκος του δρόμου και με κατεύθυνση προς το χωριό. 

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ορμύλιας  αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου, τις 

διατάξεις του Ν. 3852 και μετά από    διαλογική συζήτηση, 

 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου να εγκρίνει την επέκταση ΦΟΠ (5 κολώνες) 

εντός οικ. Ορμύλιας και συγκεκριμένα κατά μήκος της δημοτικής οδού έμπροσθεν των 

κοιμητηρίων στην περιοχή Αγία Τριάδα και με κατεύθυνση προς το χωριό.  

 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    9/2016 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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