ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΜ-Ο

ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Δεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ
παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ
ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4

14

Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Γθιάβαο Γεώξγηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ
θαη παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν
Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε Πξόεδξνο
Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ θαη ν Πξόεδξνο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 5ν

Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ ζην Ο.Σ. 53 (εμ
αλαβνιήο)

Αξηζκόο Απόθαζεο : 246
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ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΜ-Ο
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 4ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Γεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Υιηνύκε Αλδξέα, ν νπνίνο αλέθεξε ηα
εμήο: «Καινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ 53
ζηνλ Πνιύγπξν, πνπ είλαη ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηεο Μεηξόπνιεο ηνπ Πνιπγύξνπ,
Οπζηαζηηθά είλαη δεκόζην θηίξην θνηλσθεινύο ζθνπνύ θαη δελ είρε νξηζηεί νηθνδνκηθή
θαη ξπκνηνκηθή γξακκή. Καινύκαζηε εκείο λα ηελ νξίζνπκε, εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ
πεξηγξάκκαηνο. Η απόθαζε πνπ πήξακε ζηελ επηηξνπή πνηόηεηα δσήο (15/2011) είλαη ε
απνδνρή ηεο πξόηαζεο ηξνπνπνίεζεο ζέηνληαο, δερόκελνη ηελ θαηάξγεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο
πνπ πεξηθιείεη ην πξνο θαηεδάθηζε ππόγεην γθαξάδ, νξηνζέηεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ
νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ πέξαλ ηεο πθηζηακέλεο νηθνδνκηθήο γξακκήο πνπ νξίδεηαη από ην
πεξίγξακκα ηνπ Επηζθνπείνπ, ζύκθσλα θαη κε ην ζπλεκκέλν ζηελ αίηεζε ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα, θαζώο θαη θαζνξηζκό ησλ όξσλ δόκεζεο πεξηνρήο σο εμήο: επηηξεπόκελε θάιπςε
50% , ζπληειεζηήο δόκεζεο 0,45 θαη κέγηζην ύςνο 9,015 ζπλ ηελ ζηέγε
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ΄ αξηζ. 15/2011 απόθαζε ηεο
Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη ΟΜΟΦΩΝΑ
Απνδέρεηαη ηελ αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Σ. 53, ε νπνία ππνβιήζεθε από ηελ Ηεξά
Μεηξόπνιε Καζζαλδξείαο, κε ζθνπό ηελ αλέγεξζε Πνιηηηζηηθνύ-Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ,
κε ηνπο εμήο όξνπο:
1.Καηάξγηζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο (νηθνδνκηθήο γξακκήο) πνπ πεξηθιείεη ην πξνο
θαηεδάθηζε ηζόγεην γθαξάδ αλαηνιηθά ηνπ πθηζηακέλνπ Δπηζθνπείνπ.
2.Οξηνζέηεζε πεξηγξάκκαηνο (νηθνδνκηθή γξακκή) Ο.Σ. 53 πέξαλ ηεο
πθηζηακέλεο νηθνδνκηθήο γξακκήο πνπ νξίδεηαη από ην πεξίγξακκα ηνπ Δπηζθνπείνπ,
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ αίηεζε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα.
3.Καζνξηζκόο όξσλ δόκεζεο όπσο ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή κε ηνπο θάησζη
πεξηνξηζκνύο:
* Δπηηξεπόκελε θάιπςε 50%
* πληειεζηήο δόκεζεο 0,45
* Μέγηζην επηηξεπόκελν ύςνο 9015 + ηε ζηέγε.Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 246/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 3-6-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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