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ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση για την έγκριση της Ά φάσης µελέτης: "Γενικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων"»
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα , σήµερα στις 27-05-2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 32183/21-05-2013
η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν.3852/2010, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεύκων σε 9η
Τακτική συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
πέντε (5) µέλη, παραβρέθηκαν τα τρία (3), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αµοιρίδου Κυριακή
2. Γαβριηλίδης Ιωάννης
3. ∆ελλαπόρτα - Γεωργακού Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πασχαλίδου Μαρία
2. Καλλινικίδης Νικόλαος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του ∆ήµου, Χατζηαθανασίου
Γεώργιος βάσει της 711/2012 απόφασης του ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών.
Εισηγούµενη η Πρόεδρος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: Γνωµοδότηση για την
έγκριση της Ά φάσης µελέτης: "Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων, θέτει
υπόψη του Συµβουλίου τη σχετική µε το θέµα εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών κ.Ζωγόγιαννη Κωνσταντίνου µε αρ.πρωτ.24810/22-4-2013, µαζί µε το
φάκελο του θέµατος.
Η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεύκων να αποφασίσει
σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεύκων µετά από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη:
1) όσα η Πρόεδρος και τα µέλη του εξέθεσαν
2) την µε αρ.πρωτ.24810/22-4-2013 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών κ.Ζωγόγιαννη Κωνσταντίνου
3) Τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2γ του Ν.3852/2010
4) Τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και γνωµοδοτεί θετικά για την Ά φάση της µελέτης «Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων» και αποστέλλει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγηση της προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων αποφάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.
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Αναθέτει στην Πρόεδρο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΜΟΙΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
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