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Αριθμ. Απόφ. 36/2013 
ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Νεάπολης Ν. 
Λακωνίας στην περιοχή Μηνογιαννιάνικα . 

 
 Στους Μολάους, σήμερα, την 12-06-2013  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 13338/07-06-
2013 πρόσκληση 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  μέλη: 
 

Παρόντες       Απόντες 

Πριφτάκη Παναγιώτα(Πρόεδρος)  Αλειφέρη Παναγιώτα   
Κολλιάκος Ιωάννης    Βουνελάκης Γεώργιος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος   Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σουρλάς Ιωάννης (αναπλ. Μέλος)    
Χριστάκος Σταύρος     (νομίμως κληθέντες)       
 

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την 
τήρηση των πρακτικών: 

Πριν την έναρξη του έκτου θέματος προσήλθε το μέλος Κουτσονικολής 
Χαράλαμπος. 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον 
Εισηγητή του θέματος κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο ο οποίος ανέφερε. 

«Λαμβάνοντας υπόψη:  
Α) το έγγραφο 24315/16-05-2012 του ΥΠΕΚΑ «η πρόταση τροποποίησης αφορά 

στην μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής κατά 0,50 μ. περίπου, έτσι ώστε να μη 
ρυμοτομείται τριώροφη οικοδομή, νομίμως υφιστάμενη και η δημιουργία νέου 
κοινόχρηστου χώρου. Η αναγκαιότητα αυτής της πρότασης προέκυψε, όπως 
αναφέρεται, από λανθασμένη εφαρμογή του Ρυμοτομικού σχεδίου με συνέπεια να 
ρυμοτομείται οικοδομή που τοποθετήθηκε εσφαλμένα.» 



Β) τη 17/2013 σχετική απόφαση της Δ.Κ. Νεαπόλεως και  
Γ) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
οι οποίες είναι σύμφωνες με την «άρση απλής ασυμφωνίας μεταξύ 

εγκεκριμένου και του εφαρμοσθέντος σχεδίου» 
Εισηγούμαι στα μέλη όπως αποφασίσουν σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 
Ύστερα από την προηγηθείσα διαλογική συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής: 
Αποφασίζουν ομόφωνα 

 
Η επιτροπή να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την άρση της απλής ασυμφωνίας μεταξύ 

του εγκεκριμένου και του εφαρμοσθέντος σχεδίου ως διόρθωση που θεωρείται 
πράξη εφαρμογής και εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη.  

  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
Πριφτάκη Παναγιώτα    Κολλιάκος Ιωάννης 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος  

 


