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Αριθμ. Συνεδρίασης: 11η / 10-6-2009
Αριθμ. Απόφασης : 357 / 2009 Αριθ. Πρωτ.: 33131 / 15-7-09
Στον Εύοσμο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 10 του μήνα Ιουνίου του έτους
2009 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ευόσμου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26152/5-6-09 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 95, 96 και του 159 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας).
Από τα είκοσι επτά (27) μέλη ήταν: Παρόντες: είκοσι τέσσερις (24).
Απόντες τρεις (3) Δανιηλίδης Αμβρόσιος, Μανδαλιανού Αθανασία, Αϊβαζίδης Βασίλης.
Τα θέματα 41ο, 36ο, 37ο, 38ο προτάχθηκαν της συζήτησης των άλλων θεμάτων και
συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα. Ο Δ.Σ. κ. Τζήκας αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του
19ου θέματος προσήλθε στο 21ο και αποχώρησε εκ νέου στο 22ο θέμα. Οι Δ.Σ. κ.κ.
Τζιάλλας και Τριανταφυλλίδου αποχώρησαν στο 28ο θέμα, οι κ.κ. Τοπαλίδης και Κοντός
στο 42ο θέμα, ο κ. Σούλας στο 47ο θέμα και ο κ. Πετρίδης στο 51ο.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην
οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Χατζηβρέττας Δημήτριος. (αρθρ. 95
παρ 5 του Ν. 3463/2006).
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε τη
συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης και το σώμα ομόφωνα
αποδέχτηκε τη συζήτηση τους.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα με αριθμό 45ο της ημερήσιας διάταξης.
Και έθεσε υπόψη του Δ.Σ. εισήγηση του υπαλλήλου του Δήμου Μουλά Στυλιανού
σύμφωνα με την οποία «…να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. την έγκριση της
Γεωλογικής Καταλληλότητας» για την

«Μελέτης

«Μελέτη Τροποποίησης Γ.Π.Σ. Δήμου

Εύοσμου» ΑΡ. ΜΕΛ. : 10/2008.
που συντάχθηκε από τον κ. Βογιατζή Δημήτριο, Γεωλόγο , Μελετητή Δημοσίου, Α.Μ.
17752, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση με αρ. πρωτ. 2879/21-01-2009 και την
αρ. 775/08 απόφαση Δ.Σ.
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Η ανωτέρω μελέτη παραδόθηκε στην υπηρεσία εμπρόθεσμα και έχει την απαιτούμενη
πληρότητα σύμφωνα με την σύμβαση και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα είπε ο
Πρόεδρος, την αρ. 775/08 απόφαση Δ.Σ. καθώς και την βεβαίωση περί συμμόρφωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει τη μελέτη

«Γεωλογικής Καταλληλότητας» για την μελέτη «Τροποποίησης

Γ.Π.Σ. Δήμου Ευόσμου» με αρ. μελ. 10/08 η οποία συντάχθηκε από τον Γεωλόγο
Μελετητή Δημοσίου Βογιατζή Δημήτριο με Α.Μ. 17752, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
2879/21-01-2009 υπογραφείσα σύμβαση και την αρ. 775/08 απόφαση Δ.Σ. και η οποία
παραδόθηκε στην υπηρεσία εμπρόθεσμα και έχει την απαιτούμενη πληρότητα σύμφωνα
με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και την σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 357 / 2009.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσια διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Η Γραμματέας
ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
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