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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00
ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ.
Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
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8
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Χιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
4
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθε νη
Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε,
γ) Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο, Οιύλζνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθωλία όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ λα ζπλερηζηεί ζε
ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο
θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.
ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ
ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ
πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν Δμέηαζε αίηεζεο ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ . ΕΖΖ Ο.Δ.» γηα
θαηεπείγνλ
εγθαηάζηαζε
κνλάδαο
«Καηαζθεπή
θνπθωκάηωλ,
θηγθιηδωκάηωλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ δηα νηθνδνκέο από ζίδεξν
Αξηζκόο Απόθαζεο :
291
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν

θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί
ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «Με ηελ ππ’ αξηζ. 1735/1-6-2011 αίηεζε ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ
. ΕΖΖ Ο.Δ.» δεηήζεθε από ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο ε πξνώζεζε ηεο έγθξηζεο
ζθνπηκόηεηαο εγθαηάζηαζεο κνλάδαο «Καηαζθεπή θνπθσκάησλ, θηγθιηδσκάησλ θαη ζπλαθώλ
εηδώλ δηα νηθνδνκέο από ζίδεξν (θσδ.353.2) ζηε ζέζε «ΚΑΛΖΜΔΡΖ» Καιπβώλ ηνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ.
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ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 282 παξ.1α ηνπ Ν. 3852/2010 θαζώο θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ ζε απηέο ησλ Γήκσλ κε ην αξζ. 94 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ, ην
Γεκνηηθό πκβνύιην πξέπεη λα γλσκνδνηήζεη ώζηε λα ρνξεγεζεί ε Ο.Α. γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηαο.
Με δεδνκέλν όηη, κε ην εθπνλνύκελν ΓΠ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ -ην νπνίν βξίζθεηαη
ζην Β2 ζηάδην- ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην γήπεδν ηνπ ζπλεκκέλνπ ηνπνγξαθηθνύ
δηαγξάκκαηνο είλαη πεξηνρή αλάπηπμεο ινηπήο γεσξγηθήο γεο (1), ζηα πεξηερόκελα ηεο νπνίαο
επηηξέπνληαη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο όριεζεο
θαζώο θαη ηνπ όηη ζην αγξνηεκάρην ιεηηνπξγεί ήδε ε παξαπάλσ βηνηερληθή κνλάδα ζύκθσλα
κε ηηο Ο.Α. 211/05 θαη Ο.Α. 74/06, ε Πνιενδνκία εηζεγείηαη λα γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Πνιπγύξνπ σο πξνο ηελ επέθηαζε ηεο αλσηέξσ κνλάδαο».
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 1735/1-6-2011
αίηεζε ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ . ΕΖΖ Ο.Δ.», ην ππ’ Αξηζ. Πξση.: 1735/4-7-2011 ηεο Γ/λζεο
Πνιενδνκίαο/Σκ. Πνιενδνκηθώλ θαη Υσξνηαμηθώλ ρεδίσλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΜΟΦΩ ΝΑ

Γλωκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ επέθηαζε κνλάδαο «Καηαζθεπή θνπθωκάηωλ,
θηγθιηδωκάηωλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ δηα νηθνδνκέο από ζίδεξν (θωδ.353.2) ζηε ζέζε
«ΚΑΛΖΜΔΡΖ» Καιπβώλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, από ηελ εηαηξεία «ΑΦΟΗ . ΕΖΖ
Ο.Δ.».
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 291/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 11 -7-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΧΟ

ΧΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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