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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 88/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 12.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 10/2012 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 πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2. Χλιούμης Ανδρέας

2.Ζούνη Στέλλα

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Κυριακού Ιφιγένεια
5.Σταμούδης Ελευθέριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας, με την
αριθ.13/2011 απόφασή της, αποφάσισε να ζητηθεί η μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς
Γαλάτιστας, κάτω από την κεντρική οδό και συγκεκριμένα στο δρόμο που εκτείνεται
νότια από την οικία του Χρήστου Κουτζιαρή μέχρι τη βρύση στην περιοχή Αϊ
Νικολούδη, με την προϋπόθεση να μην κλείνει η είσοδος του Κτηνιατρείου.
Υπάρχει μάλιστα και θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής
Ενότητας (Ν.2323/95 παρ.2 άρθρου 7) για την ζητούμενη μετακίνηση της Λαϊκής
Αγοράς της Γαλάτιστας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την μεταφορά της Λαϊκής
Αγοράς Γαλάτιστας στο χώρο κάτω από την κεντρική οδό και συγκεκριμένα στο
δρόμο που εκτείνεται νότια από την οικία Χρήστου Κουτζιαρή μέχρι και την βρύση
στην περιοχή Αϊ Νικολούδη (να μην κλείνει η είσοδος του κτηνατρείου), με την
προϋπόθεση να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας
(κατάλληλες υποδομές, νερό, τουαλέτες, πάρκιγκ Κ.Λ.Π.).Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 21η Δεκεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

