
 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθ.  7/2014  πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου 

 

Αριθμός Αποφάσεως  16/2014 

ΘΕΜΑ : Αίτημα για απαγόρευση του κυνηγιού κατά την περίοδο της 

συγκομιδής των ελιών στον κάμπο της Γαλάτιστας. 

Στη Γαλάτιστα και στο Δημοτικό Γραφείο σήμερα την 18η του μηνός  

Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00΄, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας 

του Δήμου Πολυγύρου , ύστερα από την αριθ. 13112/15-07-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα από τους 

συμβούλους. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  πέντε 

μελών, βρέθηκαν παρόντες : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Τσιαρτσιαφλής Άγγελος  

2. Γαβανάς Παρασκευάς 

3. Σιμώνης Διαμαντής-Ιωάννης     

                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. Θεολόγης Νικόλαος 

2. Σουάνης Δημήτριος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο υπάλληλος Κουνάδος Αθανάσιος 

για την τήρηση των πρακτικών.  

  Ο  αντιπρόεδρος  κ.Τσιαρτσιαφλής εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε 

αίτημα του κυνηγητικού συλλόγου Πολυγύρου για την απαγόρευση του 

κυνηγιού κατά την περίοδο της συγκομιδής των ελιών στον κάμπο της 

Γαλάτιστας. 

          Επίσης, ο κ.Τσιαρτσιαφλής προσκόμισε αίτημα του αγροτικού 

συνεταιρισμού  Γαλάτιστας  προς το τμήμα θήρας του δασαρχείου 

Πολυγύρου για την απαγόρευση του κυνηγιού στους ελαιώνες της 

Γαλάτιστας όλο το χρόνο.      

         Υπήρχε έντονη  παρουσία δημοτών (ελαιοπαραγωγών και κυνηγών της 

Γαλάτιστας), οι οποίοι για το συγκεκριμένο θέμα εξέφρασαν την άποψη να 

απαγορευτεί το κυνήγι στους ελαιώνες, όχι μόνο την περίοδο της συγκομιδής 

των ελιών αλλά όλο το χρόνο, λόγω επικινδυνότητας κατά την διάρκεια των 

υπολοίπων εργασιών που χρειάζονται τα κτήματα και καταπάτησης αυτών.  

   Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας  Γαλάτιστας του δήμου 

Πολυγύρου αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του αντιπροέδρου, τις απόψεις 

των δημοτών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  και μετά από διαλογική 

συζήτηση  

ΑΔΑ: 7ΝΒΧΩΞΜ-ΥΝΙ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  
 Την απαγόρευση του κυνηγιού στους ελαιώνες της Γαλάτιστας, όχι μόνο την 

περίοδο της συγκομιδής των ελιών αλλά όλο το χρόνο, λόγω επικινδυνότητας 

κατά την διάρκεια των υπολοίπων εργασιών που χρειάζονται τα κτήματα και 

λόγω καταπάτησης αυτών.  

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθ. 16/2014. 

 Έτσι έχει συνταχθεί το παρόν και υπογράφεται παρακάτω: 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  

                                ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                            

ΑΔΑ: 7ΝΒΧΩΞΜ-ΥΝΙ
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