
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΔΡΟΣΙΑΣ           Αριθ.Απόφ. 12/2014     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 7
ης
/26-6-2014 συνεδρίασης του 

Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ:Ορθή  Αριθμοδότηση  ιδιοκτησιών  επί  της  οδού  Στρ.  Πετρίτη  

στη  Δημοτική  Ενότητα  Δροσιάς  Δήμου  Διονύσου. 
 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 

14 του μηνός Μαϊου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 9.00 πμ το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20640/20-6-

2014 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 των παρακάτω 

θεμάτων της ημερήσιας  δ/ξης. 

 Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο  Πρόεδρος 

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

πέντε (5) μελών ήταν από τους Συμβούλους της Δημοτικής 

Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης  Χαράλαμπος                   Ο υ δ ε ί ς 

2.Μήλα Λαμπρινή              

3.Τεχλικίδης Μιχαήλ 

4.Κωνσταντίνου Παναγιώτης-Βίκτωρ 

5.Αντωνοπούλου  -Παπαδήμα  Μαριάννα 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την 

υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κ. Σεϊντή  Μαρία. 

 

 

O   Πρόεδρος εισηγούμενος   στο  Τοπικό Συμβούλιο  

το    τέταρτο    θέμα  της  ημερήσιας  δ/ξης   

λέει  ότι: 

Η   Δ/νση   Τεχνικών   Υπηρεσιών  του  Δήμου  Διονύσου  με  το  υπ΄ 
αριθ   15722/12-5-2014   έγγραφό  της    μας   αναφέρει  ότι  έχουν  



υποβληθεί  στο  Δήμο  μας  οι   υπ΄ αριθ  15040/5-5-2014   και  
31089/4-109-2011  αιτήσεις  του  κ.  Γεωργίου  Αχ.  Λαζάρου  με  τις  
οποίες  ζητά  να  εφαρμοσθεί  η  ορθή  αριθμοδότηση  των  
οικοπέδων  στη  οδό  Στρ.  Δ.  Πετρίτη. 
Η  δ/νση   τεχνικών  υπηρεσιών   διενήργησε  αυτοψία  και  
διαπιστώθηκε  η  μη  ορθή  αριθμοδότηση  της  οδού  όπως  είχε  
προκύψει  και  από  αυτοψία  τον  Νοέμβριο  του  2011    και  ιδίους  
στους  μονούς  αριθμούς. 
Η  υφιστάμενη  και  η  ορθή   αριθμοδότηση  των  οικοπέδων   της  
οδού  απεικονίζεται  στο  συνημμένο  απόσπασμα  του  προσωρινού  
κτηματολογικού  διαγράμματος  το  οποίο  μας  διαβιβάσθηκε. 
Προτείνεται  η  αλλαγή  των  αριθμών  στα  οικόπεδα  έμπροσθεν  
των  Ο.Τ  16  &  17   και  στην  ιδιοκτησία   επί  των  οδών  Στρ.  
Πετρίτη  και  Σολωμού  στο  Ο.Τ  21. 
Η  νέα   αρίθμηση  των  οικοπέδων  έγινε  βάσει  των  αρτίων  κατά  
κανόνα  ή  παρέκκλιση  των  οικοπέδων  όπως  αυτά  απεικονίζονται  
στο  προσωρινό  κτηματολογικό  διάγραμμα. 
Κατόπιν  των  παραπάνω    καλούμαστε  να  προχωρήσουμε  στη  
λήψη  απόφασης  α]  για  την  εφαρμογή  της  ορθής  
αριθμοδότησης  των  ιδιοκτησιών  της  οδού  Στρ.  Πετρίτη  [  από  
ανώνυμο  εγκεκριμένο  πεζόδρομο  μεταξύ  πλατείας  Δροσιάς  έως  
Σολωμού]  στα  πλαίσια  της  παρ.  2.ιδ  <<  την  εξέταση  των  
γενικών  ή  ειδικών   προβλημάτων  που  αφορούν  τους  κατοίκους  
και  την  περιφέρεια  της  Δημοτικής  Κοινότητας    ιδίως  αστέγων  
και  ευπαθών  ομάδων  του  πληθυσμού  της  περιοχής  της>>  του  
άρθρου  83  του  Ν.  3852/2010  και  β]  την  τοποθέτηση  των  νέων  
πινακίδων  αρίθμησης  επί  των  περιτοιχίσεων  των  ακινήτων. 
Το   Τοπικό  Συμβούλιο  αφού  είδε  τις  σχετικές  διατάξεις 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
             

           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Συμφωνεί  1]   για  την  εφαρμογή  της  ορθής  αριθμοδότησης  
των  ιδιοκτησιών    της  οδού   Στρ.  Πετρίτη  [  από  ανώνυμο  
εγκεκριμένο   πεζόδρομο   μεταξύ  πλατείας  Δροσιάς  έως  
Σολωμού]    και   2]  την  τοποθέτηση  των  νέων  πινακίδων  
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H   απόφαση   αυτή  πήρε   τον   αριθμό  12/2014   

και  υπογράφεται   από  όλα   τα  μέλη    του  

Τοπικού   Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                     ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   



                                                                         

ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ  ΜΙΧ.      

              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                          ΜΗΛΑ   ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

                     ΠΑΠΑΔΗΜΑ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ                                            

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 


