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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
   Σας γνωρίζουµε ότι στις 31 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.µ. στην αίθουσα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Γιδογιάννου 31-ΑΜΦΙΣΣΑ),θα 
συνέλθουµε σε συνεδρίαση για να εξετάσουµε τα εξής θέµατα: 
 

ΘΕΜΑ 1Ο Εξέταση της αίτησης του Γεωργίου Κοίβαρη µε Αρ.Πρωτ.97/25-9-14 που αφορά 
αναθεώρηση της 63/14 άδειας δόµησης για προσθήκη καθ’ύψος  Α΄ και Β΄ ορόφων-
κατοικίας σε ισόγειο υφιστάµενο κατάστηµα. 

ΘΕΜΑ 2Ο Εξέταση της αίτησης της εταιρείας ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. µε Αρ.Πρωτ. 
98/25-9-14 που αφορά  αναθεώρηση της υπ’αριθ.146/2012 οικοδοµικής άδειας για  
ανέγερση δύο νέων ισόγειων κατοικιών ευρισκόµενων επί των οδών Μακρή και 
Ναυσικάς, στο Ο.Τ. 292, εντός σχεδίου Γαλαξιδίου. 

ΘΕΜΑ 3Ο Εξέταση της αίτησης του Νικολάου Γουργουρή µε Αρ.Πρωτ.99/25-9-14 που αφορά 
νοµιµοποίηση αυθαίρετης κατασκευής σκάλας πρόσβασης στον Α΄ όροφο του 
διατηρητέου κτηρίου καθώς και ρύθµιση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από λινοθήκη σε 
λουτρό και αποθήκη στον ηµιώροφο του κτιρίου. 

ΘΕΜΑ 4Ο Εξέταση της αίτησης του Ευθυµίου Πατρινού µε Αρ.Πρωτ.100/25-9-14 που αφορά νέα 
διώροφη µονοκατοικία µε υπόγειο (προκατασκευασµένη), εντός οικισµού Χανίων, ∆ήµου 
∆ωρίδος. 

ΘΕΜΑ 5Ο Εξέταση της αίτησης του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος µε 
Αρ.Πρωτ.101/25-9-14 που αφορά ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Πνεύµατος και διώροφης 
οικοδοµής στην οδό Σκαρίµπα, εντός σχεδίου Πόλεως Ιτέας. 

ΘΕΜΑ 6Ο Εξέταση της  αίτησης του Christian Scheidegger µε Αρ.Πρωτ.102/8-10-14 για επισκευή 
διώροφης οικίας και ανέγερση νέου ισόγειου χώρου κύριας χρήσης, εντός σχεδίου 
Πόλεως Γαλαξιδίου, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος. 

ΘΕΜΑ 7Ο Εξέταση της αίτησης του Αθανασίου Μπουζινέκη µε Αρ.Πρωτ.103 /9-10-14 που αφορά    
αναθεώρηση της υπ’αριθ.234/2011 οικοδοµικής άδειας, για οικόπεδο που βρίσκεται στη 
θέση ΄΄Βάλτος΄΄, εκτός ορίων οικισµού της παραλίας Σεργούλας, του ευρύτερου ∆ήµου 
∆ωρίδος. 

ΘΕΜΑ 8Ο Εξέταση της αίτησης του Αθανασίου Ψιάνου  µε Αρ.Πρωτ.104/10-10-14 που αφορά 
ανέγερση νέας διώροφης µε υπόγειο οικοδοµής, στο Τ.∆. Μαραθιά, του ∆ήµου ∆ωρίδος. 

ΘΕΜΑ 9Ο Εξέταση της αίτησης της Μαρίας Ευαγγέλου µε Αρ.Πρωτ.105/16-10-14 που αφορά    
αναθεώρηση της υπ’αριθ.331/1987 οικοδοµικής άδειας προκειµένου να γίνει 
νοµιµοποίηση αυθαιρέτων προσθηκών, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αλλαγή 
χρήσης τµήµατος υπογείου από αποθήκη σε κατοικία και προσθήκη Α΄ ορόφου, επί της 



 
   Σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσης να ειδοποιηθούν εγκαίρως µε φροντίδα σας τα 
αναπληρωµατικά µέλη. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
                        ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΩΗ 
                   ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

οδού Συνταγµατάρχου Ψαρρού, εντός προσφυγικού συνοικισµού, Τ.Κ.Χρισσού, ∆ήµου 
∆ελφών.  


