
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 26/2016     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 11ης/19-12-2016 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

                  

ΘΕΜA: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 103 της Δ.Κ. 

Δροσιάς. 

 
   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19

η
 του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 34819/13-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για 

συζήτηση και γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας  

δ/ξης. 

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο 

πέντε (5) μελών είναι παρόντες πέντε (5) από τους Συμβούλους της 

Δημοτικής Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ποτίδης Χρήστος                         

    Ουσταμπασίδης Σταύρος                        ΟΥΔΕΙΣ 

    Συμεωνίδης Παναγιώτης 

    Ιατρίδου Μαργαρίτα 

    Τεχλικίδης Μιχαήλ 

    

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος είπε: 

    

   Με το υπ’αριθ. πρωτ. 20675/30-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, ζητείται από την Δημοτική 

Κοινότητα Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4067/2012, να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με την εκ νέου επιβολή ή μη της αρθείσας 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 103, (αρ. οικοπέδου 

76) επι της οδού Κύπρου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

   Σχετικά με την εν θέματι υπόθεση, έχει εκδοθεί η με αριθ. 

7308/2012 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

με την οποία το Δικαστήριο ακύρωσε την άρνηση της Διοίκησης να 

προβεί στην άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με τις 

υπ’αρ. 21770/Π-497/1990 (ΦΕΚ 461Δ/1990) και 34932/Π1120/1992 (ΦΕΚ 

1391Δ/1992) Αποφάσεις του Νομάρχη Ανατ. Αττικής και ανέπεμψε την 

υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή να προβεί στην άρση της 



παραπάνω απαλλοτρίωσης, τροποποιουμένου αντιστοίχως του οικείου 

ρυμοτομικού σχεδίου. 

   Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω όπως το Συμβούλιο της Δ.Κ. 

Δροσιάς γνωμοδοτήσει υπέρ της εκδοθείσας με αριθ. 7308/2012 

Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι στην 

άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο εν θέματι Ο.Τ.103 και 

αναπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Διονύσου, 

προκειμένου να προβεί στις οφειλόμενες, νόμιμες ενέργειες. 

  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. 

 

Ιατρίδου Μαργαρίτα: Δεχόμαστε τη δικαστική απόφαση, όμως στην 

συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ψηφίσουμε λευκό δεδομένου ότι 

σε σχέση με το συγκεκριμένο οικόπεδο υπάρχει σε εξέλιξη ποινική 

υπόθεση που εκκρεμεί στον ανακριτή διαφθοράς βάση του Ν.4022/11, η 

οποία, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να 

αποδοθούν οι όποιες ευθύνες σε αιρετούς της τότε διοίκησης του 

Δήμου Δροσιάς. 

Τεχλικίδης Μιχάλης: Συμφωνώ με την άποψη της κας Ιατρίδου 

Μαργαρίτας και ψηφίζω λευκό. 

Συμεωνίδης Παναγιώτης: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

Ουσταμπασίδης Σταύρος: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο, 

            

          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Με 3 ψήφους υπέρ και 2 λευκά, και γνωμοδοτεί υπέρ της 

εκδοθείσας με αριθ. 7308/2012 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 
στο εν θέματι Ο.Τ.103 της Δ. Κ. Δροσιάς και αναπομπή της υπόθεσης 

στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να προβεί στις 

οφειλόμενες, νόμιμες ενέργειες. 

 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 26/2016 

Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ 

      

                             

    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            

                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                    ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

                        Ακριβές  απόσπασμα 

              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   

 


