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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 2
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Εξέταση αίτησης για έγκριση πολεοδομικής μελέτης”
Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη ογδόη (18η) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου,
ύστερα από την 265/12-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας
2. Ρόκου Άννα
3. Σαμαράς Νικόλαος
4. Ασημινάρης Χρήστος
5. Βορδός Χρυσοβαλάντης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
Στη συζήτηση του δεύτερου (2ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης κλήθηκαν και
παραβρέθηκαν

οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, κ.

Θεοδοσιάδου Ιωάννα και κ. Κυπριώτης Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου
Πολυγύρου, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Στο συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου παραπέμφθηκε το αίτημα

του κ.

Γιακουμάκου Γεωργίου του Ιωάννη, ο οποίος ζητά την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου
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Πολυγύρου, για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του Παραθεριστικού Οικισμού
Συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών ΕΔ και ΣΑ, που βρίσκεται στην περιοχή “Διονυσιάτικος
Μύλος” του Δήμου Πολυγύρου.
Στο σημείο αυτό ζητήθηκε από την κ. Θεοδοσιάδου Ιωάννα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, να καταθέσει την εισήγηση της υπηρεσίας και αυτή ανέφερε:
«Σύμφωνα το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4284/2014, για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης,
απαιτείται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, η οποία πρέπει να εκδοθεί και να
κοινοποιηθεί σε προθεσμία δύο μηνών από τότε που περιήλθε στο δήμο η σχετική μελέτη».
Έπειτα το λόγο πήρε ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου
ο οποίος ανέφερε: «Από την πλευρά της υπηρεσίας μας θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι χώροι
στάθμευσης οχημάτων είναι λίγοι. Επίσης την συντήρηση των έργων υποδομής (ύδρευση,
ασφαλτόστρωση, κρασπεδώσεις κ.α.), μετά την κατασκευή τους, αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες του
Δήμου μας. Για το λόγο αυτό η κατασκευή τους θα πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.»
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Πολεοδομική Μελέτη του
Παραθεριστικού Οικισμού Συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών ΕΔ και ΣΑ, που βρίσκεται
στην περιοχή “Διονυσιάτικος Μύλος” του Δήμου Πολυγύρου, με την επισήμανση ότι η χρήση
των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων πρέπει να παραμείνει
την πολεοδομική μελέτη και ότι η

αυτή που ορίζεται από

κατασκευή των έργων υποδομής (ύδρευση,

ασφαλτόστρωση, κρασπεδώσεις κ.α.) πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Πολύγυρος 18 Ιανουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

