ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 15/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

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 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ.Χλιούμη Ανδρέα, ο οποίος ενημέρωσε την επιτροπή
για την τροποποίηση της ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 53 του Δήμου Πολυγύρου, με σκοπό
την ανέγερση Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου, από την Ιερά Μητρόπολη
Κασσανδρείας .
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του
κ.Χλιούμη, έλαβε υπόψη την αίτηση της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας και
μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Αποδέχεται την αίτηση τροποποίησης του Ο.Τ. 53, η οποία υποβλήθηκε από
την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας, με σκοπό την ανέγερση ΠολιτιστικούΠνευματικού Κέντρου, με τους εξής όρους:
1.Κατάργιση του περιγράμματος (οικοδομικής γραμμής) που περικλείει το
προς κατεδάφιση ισόγειο γκαράζ ανατολικά του υφισταμένου Επισκοπείου.
2.Οριοθέτηση περιγράμματος (οικοδομική γραμμή) Ο.Τ. 53 πέραν της
υφισταμένης οικοδομικής γραμμής που ορίζεται από το περίγραμμα του Επισκοπείου,
σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα.
3.Καθορισμός όρων δόμησης όπως ισχύουν στην περιοχή με τους κάτωθι
περιορισμούς:

* Επιτρεπόμενη κάλυψη 48%
* Συντελεστής δόμησης 1,21
* Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 9,15
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 24 Mαϊου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

