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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
   Σας γνωρίζουµε ότι στις 27 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη 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 Ανδρέα Ανδρέου µε Αρ.Πρωτ.106/16-10-14 που αφορά 
νοµιµοποίηση αυθαιρέτου µε το Ν.4178/13 στο Πολύδροσο Φωκίδας. 

ΘΕΜΑ 2Ο Εξέταση της αίτησης της Αλεξάνδρας Λουµπιέ µε Αρ.Πρωτ.108/17-10-14 που αφορά 
δύο νέες ισόγειες οικοδοµές µε υπόγειο και στέγη και κοπή πέντε δέντρων, στη θέση 
΄΄Βασιλική-Γλόγκια΄΄, ∆.∆.Επταλόφου, ∆ήµου ∆ελφών.  

ΘΕΜΑ 3Ο Εξέταση της αίτησης του Ηλία Βασιλείου µε Αρ.Πρωτ. 109/20-10-14 που αφορά  
αναθεώρηση της υπ’αριθ.78/2014 οικοδοµικής άδειας για  νοµιµοποίηση υπογείου και 
λοιπών υπερβάσεων δόµησης σε υφιστάµενο διώροφο κτίριο µε υπόγειο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4178/13 καθώς και αλλαγή χρήσης τµήµατος ηµιυπαίθριου χώρου σε 
κατάστηµα, εντός σχεδίου Πόλεως Ιτέας, του ∆ήµου ∆ελφών. 

ΘΕΜΑ 4Ο Εξέταση της αίτησης του ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε. µε Αρ.Πρωτ. 111/20-10-14 που αφορά  αναθεώρηση της υπ’αριθ.7/2013 
οικοδοµικής άδειας, εντός οικισµού παραλίας Σεργούλας, ∆ήµου ∆ωρίδας, Νµού 
Φωκίδας. 

ΘΕΜΑ 5Ο Εξέταση της αίτησης της Γεωργίας Φουτσουτζόγλου  µε Αρ. Πρωτ.113/29-10-14 που 
αφορά νοµιµοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κτισµάτων επί της οδού Αθ.∆ιάκου 4, 
εκτός σχεδίου Πόλεως και εντός οικισµού της ∆.Ε. ∆ελφών, του ∆ήµου ∆ελφών.         

ΘΕΜΑ 6Ο Εξέταση της αίτησης του Γεωργίου Βασιλόπουλου µε Αρ.Πρωτ.114/30-10-14 που 
αφορά έγκριση εργασιών διαµόρφωσης εδάφους µε οπλισµένο σκυρόδεµα(βάση)  και 
κατασκευή τµήµατος περίφραξης, σε αγροτεµάχιο ευρισκόµενο στη θέση ΄΄Πύθα΄΄, εκτός 
οικισµού παραλίας Τολοφώνας.  

ΘΕΜΑ 7Ο Εξέταση της αίτησης του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος µε 
Αρ.Πρωτ.115/5-11-14 που αφορά ανέγερση διώροφης οικοδοµής στην οδό Σκαρίµπα, 
εντός σχεδίου Πόλεως Ιτέας. 

ΘΕΜΑ 8Ο Εξέταση της αίτησης των κληρονόµων του ∆ηµητρίου Κόλλια µε Αρ.Πρωτ.116/6-11-14 
που αφορά κατεδάφιση δύο ακατοίκητων κτισµάτων, επί της οδού Τρίγκα και 
Παπαπαναγιώτου, στο ∆.∆.Ιτέας, ∆ήµου ∆ελφών. 

ΘΕΜΑ 9Ο Εξέταση της  αίτησης του Christian Scheidegger µε Αρ.Πρωτ.118/20-11-14 για 
επισκευή διώροφης οικίας µε ανακατασευή στέγης και ανέγερση νέου ισόγειου κύριου 
χώρου, εντός σχεδίου Πόλεως Γαλαξιδίου, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος. 



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

ΘΕΜΑ 10Ο Εξέταση της  αίτησης του Κων/νου Τουρναντζή µε Αρ.Πρωτ.120/25-11-14 για 
προσθήκη κατ’επέκταση, γενική επισκευή όψεων, αλλαγή διαρύθµισης και 
αντικατάσταση στέγης σε υπάρχουσα κατοικία, στη θέση, ΄΄ΜΑΣΤΡΑΛΕΙΚΑ΄΄, στο Τ.∆. 
Γαλαξιδίου, ∆ήµου ∆ελφών. 


