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Αξηζ.Απνθ. 2/2012 

ΘΔΜΑ:  Πεξί εηζήγεζεο έγθξηζεο ή κε κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο (Α΄ 

αλάξηεζε ) θαη  θηεκαηνγξάθεζεο (Β΄ αλάξηεζε ) γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν 

«Σνπνγξαθηθή θαη ρωξνηαμηθή κειέηε γηα ηελ ζύληαμε πξάμεο εθαξκνγήο 

Σνκέα Γ΄ ζρεδίνπ πόιεο Νεάπνιεο Βνηώλ» .  

ηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  16-01-2012  εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ 

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Δπηηξνπή πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,  ύζηεξα από ηελ 462/10-01-2012 

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 

1. Πξηθηάθε Παλαγηώηα (Πξόεδξνο)      Παλαγηώηα Αιεηθέξε 

2. Χξηζηάθνο ηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)       

3.Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 

4. Κνιιηάθνο Ησάλλεο  

5. Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο        

  

6. Μέληεο Γεώξγηνο  

 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε 

Νηθόιαν. 

     Ζ Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην  αλσηέξσ  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο ΔΠΕ ηα εμήο: 

 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 εδάθην Β ηνπ λ. 3852/2010 ε Δπηηξνπή πνηόηεηαο 
Εσήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην : Θέκαηα ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ 
,πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ ,νηθηζηηθήο νξγάλσζεο 
αλνηθηώλ πόιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ (Γ.Π.) 
,πνιενδνκηθώλ κειεηώλ ,αλάπιαζεο πεξηνρώλ ,πνιενδνκηθώλ επεκβάζεσλ 
,ρξεκαηνδόηεζεο πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξόηεζεο 
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, πνιενδνκηθήο αλακόξθσζεο πξνβιεκαηηθώλ 



πεξηνρώλ, απνδεκίσζεο ξπκνηνκνύκελσλ, πνιενδνκηθώλ ξπζκίζεσλ, 
εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα ,πεξηνρώλ εηδηθά ξπζκηδόκελεο πνιενδόκεζεο 
(Π.Δ.Ρ.Π.Ο) θαη έγθξηζεο πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. 

 Σελ αξηζ. 43/2011 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο θνηλόηεηαο 
Νεάπνιεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο, πίλαθεο θαη  
θηεκαηνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ αξρηθέο ηδηνθηεζίεο όπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αξρηθώλ ελζηάζεσλ θαη δειώζεσλ 
ηδηνθηεζίαο,  γλσκνδνηνύλ ζεηηθά ζρεηηθά κε ηελ κειέηε πξάμεο εθαξκνγήο 
(Α΄ αλάξηεζε ) θαη  θηεκαηνγξάθεζεο (Β΄ αλάξηεζε ) γηα ηελ κειέηε κε 
ηίηιν «Σνπνγξαθηθή θαη ρωξνηαμηθή κειέηε γηα ηελ ζύληαμε πξάμεο 
εθαξκνγήο Σνκέα Γ΄ ζρεδίνπ πόιεο Νεάπνιεο Βνηώλ» .  

 
 Σνπο πίλαθεο θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα εθαξκνγήο ηεο Α΄ αλάξηεζεο 

κειέηεο  πξάμεο εθαξκνγήο  ,θαζώο θαη ηελ Β΄ αλάξηεζε ηεο 
θηεκαηνγξάθεζεο –Σνπνγξαθηθήο κειέηεο (πίλαθεο θαη θηεκαηνγξαθηθά 
δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ αξρηθέο ηδηνθηεζίεο όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά 
ηελ ππνβνιή αξρηθώλ ελζηάζεσλ θαη δειώζεσλ ηδηνθηεζίαο.     

 

           Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ  απηώλ εηζεγνύκαη πξνο ηα κέιε  ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο ηελ έγθξηζε θαη απνδνρή ηεο κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο (Α΄ 
αλάξηεζε ) θαη  θηεκαηνγξάθεζεο (Β΄ αλάξηεζε ) γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν 
«Σνπνγξαθηθή θαη ρωξνηαμηθή κειέηε γηα ηελ ζύληαμε πξάμεο εθαξκνγήο 
Σνκέα Γ΄ ζρεδίνπ πόιεο Νεάπνιεο Βνηώλ» .  

        Ο Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΠΕ  θ. Χξηζηάθνο ηαύξνο δήισζε όηη ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη πίλαθαο ηδηνθηεηώλ  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα  πνπ δελ έρνπλ ππνβάιιεη 
δήισζε ηδηνθηεζίαο ,θαη λα νξηζηεί ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο  
ελεκεξώζεη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ ώζηε λα ππάξρεη 
ε δπλαηόηεηα λα πξνβνύλ ζηηο  ελέξγεηεο πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία είηε 
δειώζεηο ηδηνθηεζίαο είηε ελζηάζεηο.   

Ζ Δπηηξνπή πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηεο, ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ 
,ην άξζξν 73 παξ. 1 εδάθην Β ηνπ λ. 3852/2010,  ηελ 43/2011 απόθαζε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο θνηλόηεηαο Νεάπνιεο, ηηο απόςεηο ηνπ Αληηπξνέδξνπ,  ηελ 
κειέηε  πξάμεο εθαξκνγήο (Α΄ αλάξηεζε ) θαη  θηεκαηνγξάθεζεο (Β΄ αλάξηεζε 
) γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν «Σνπνγξαθηθή θαη ρωξνηαμηθή κειέηε γηα ηελ ζύληαμε 
πξάμεο εθαξκνγήο Σνκέα Γ΄ ζρεδίνπ πόιεο Νεάπνιεο Βνηώλ» ,  θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε:    

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ ω λ α  

       Όπσο εηζεγεζεί πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ηελ 
απνδνρή ηεο κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο (Α΄ αλάξηεζε ) θαη  θηεκαηνγξάθεζεο 
(Β΄ αλάξηεζε ) γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν «Σνπνγξαθηθή θαη ρωξνηαμηθή κειέηε 
γηα ηελ ζύληαμε πξάμεο εθαξκνγήο Σνκέα Γ΄ ζρεδίνπ πόιεο Νεάπνιεο 
Βνηώλ» .  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην 
θάησ. 

  
 

      Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                 ΣΑ ΜΔΛΖ 

   ΠΡΗΦΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ                  1) ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ  

                                                               2) ΚΟΛΛΗΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 

                                                               3) ΒΟΤΝΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  

                                                               4)  ΚΟΤΣΟΝΗΚΟΛΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

                                                               5) ΜΔΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ   

                            

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ο Γξακκαηέαο ηεο ΔΠΕ 

 

 Γειήγηαλλεο Νηθόιανο 


