
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 73/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 11/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την  δεκάτη έκτη (16η) Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 

13.00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 12/2014  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           1. Φυλαχτός Χρήστος

2.Σαράντη Μαρία                          

3.Σιδέρης Νικόλαος

4. Κοντογιώργης Δημήτριος

5. Πάνος Ιωακείμ

6. Χριστιανού Αγγελική

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

Αριθμός θέματος:1ο «Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στον Πολύγυρο»
Αριθμός Απόφασης: 73

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   &  Δήμαρχος  Πολυγύρου 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το θέμα που εισάγεται 
προς συζήτηση αφορά την πρόταση τροποποίησης εντός του Δήμου Πολυγύρου, στην 
οδό Μ.Αλεξάνδρου στην Πολεοδομική Ενότητα ΙΙ/Α1.

Πρόκειται στην ουσία για επικαιροποίηση της με αριθμό 243/2008 απόφασης 
του Δ.Σ. Πολυγύρου, λόγω παρέλευσης αρκετού χρόνου. Η τροποποίηση ρυμοτομίας 
στην ουσία προτείνει την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου ως πεζόδρομο με σκοπό 
την δημιουργία πρόσβασης σε δυο τυφλά οικόπεδα. Με την παρούσα τροποποίηση θα 
επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της πόλης σε μια από τις παλαιότερες γειτονιές του 
κέντρου του Πολυγύρου.

Να σημειωθεί  ότι  στην τροποποίηση που προτείνεται  υπάρχει  αύξηση των 
κοινοχρήστων χώρων, εμβαδού 101,99τ.μ.

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου, 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα, εξέτασε τα έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο και μετά 
από διαλογική συζήτηση

ΑΔΑ: 66ΘΑΩΞΜ-086



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  την  επανεπικαιροποίηση  της  με 

αριθ.243/2008 απόφασής του, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω.- 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 21 Νοεμβρίου 2014

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ          

                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       
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