
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 86/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 9/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή τρίτη (23η) Νοεμβρίου 2012,  και ώρα 12.00 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την  9/2012  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 έξη (6) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2. Χλιούμης Ανδρέας             

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος        

4.Ζούνη Στέλλα

5.Κυριακού Ιφιγένεια

6.Σταμούδης Ελευθέριος

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ο  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί 
για  την  «Αποτύπωση-κτηματογράφηση-υψομετρική  μελέτη-πολεοδομική  μελέτη  & 
πράξη εφαρμογής στο έδαφος των περιοχών επέκτασης που καθορίζονται στο γενικό 
Πολεοδομικό  Σχέδιο  Πολυγύρου»,  έδωσε  το  λόγο  στον  κ.Μαμουνή  Δημήτριο, 
υπεύθυνο μελετητή του έργου, ο οποίος ανέφερε ότι από τις ενστάσεις έχουν γίνει εν 
όλο ή εν μέρει  δεκτές  αυτές  που αφορούσαν διορθώσεις  ονομάτων και  στοιχείων 
ιδιοκτήτη, λάθος εμβαδόν και άγνωστες ιδιοκτησίες. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχουν 
γίνει δεκτές ενστάσεις που αφορούν δασικές περιοχές καθώς αυτό δεν προβλέπεται 
από την νομοθεσία. Σε περίπτωση βέβαια αλλαγής της νομοθεσίας ή δικαίωσης των 
ιδιοκτητών από τα Δικαστήρια, θα επανεξεταστούν άμεσα οι ενστάσεις.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του μελετητή και μετά από διαλογική 
συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩΞΜ-9ΟΧ



Γνωμοδοτεί  θετικά  για  την  συζήτηση  του  θέματος  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο, δεχόμενη τις εισηγήσεις του μελετητή, όπως αυτές αποτυπώνονται στις 
σχετικές εισηγήσεις του.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 23η Νοεμβρίου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩΞΜ-9ΟΧ


