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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Πολυγύρου 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή τρίτη (23η) Μαϊου 2011 και ώρα 13.30 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 4/2011  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος            

2. Χλιούμης Ανδρεάς           

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος    

4.Ζούνη Στέλλα 

5.Κυριακού Ιφιγένεια 

6.Σταμούδης Ελευθέριος 

7.Βαγιωνάς Αθανάσιος 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το έκτακτο  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί, έδωσε το λόγο 
στον κ.Χλιούμη Ανδρέα, ο οποίος ενημέρωσε την επιτροπή για το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Θεσ/νίκης. 
 Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του 
κ.Χλιούμη και μετά από διαλογική συζήτηση  
 
  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 
 
 Κρίνει εποικοδομητικές τις προτάσεις που γίνονται, αλλά ζητάει την 
περαιτέρω διεύρυνση αυτών, ώστε η Χαλκιδική ως ένας καθαρά τουριστικός νομός 
κατά βάση,  να αποκτήσει τις κατάλληλες υποδομές. 
 Κρίνει η Επιτροπή ότι για όλες τις προτάσεις θα έπρεπε να υπάρχουν 
συγκεκριμένα πλαίσια χρηματοδοτήσεων και με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, 
χρηματοδότησης και περάτωσης των έργων, ώστε να προταθούν από την πλευρά μας, 
κατά προτεραιότητα τα έργα. 
 Σε κάθε περίπτωση ζητάει από την Κυβέρνηση, το Ρυθμιστικό Θεσ/νίκης να 
αποκτήσει τις απαιτούμενες αποφασιστικές αρμοδιότητες, ώστε να ωφεληθούν οι 
κατά τόπους τοπικές κοινωνίες, σε σχέση με την χωρική αρμοδιότητα Θεσ/νίκης.-   

  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2011 



Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η 
                         Ακριβές Αντίγραφο 

        Πολύγυρος 24 Mαϊου 2011 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ              

            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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