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ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 2ης /17-1-2014 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή  του  ΦΕΚ  1391/31-12-92  [Χρήσεις  Γης] 

 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7  του 

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή 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.3974/13-1-2014 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                  1. Μήλα  Λαμπρινή 

2.Τεχλικίδης Μιχαήλ 

3.Κωνσταντίνου Παναγιώτης-Βίκτωρ 

4.Αντωνοπούλου – ΠαπαδήμαΜαριάννα 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο 

του Δήμου Διονύσου κ. Σεϊντή  Μαρία.  

 

O   Πρόεδρος  εισηγούμενος   στο  Τοπικό Συμβούλιο  το  1
ο
  

θέμα  της  ημερήσιας  δ/ξης   λέει  ότι:   

 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. γ   Ν.3852/2010  το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις για την πολεοδομική ανάπτυξη και 

ανάπλαση της περιοχής.  

Επειδή έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο ότι η πολεοδομία  δεν εφαρμόζει τις Χρήσεις Γης 

στο οικοδομικό τετράγωνο εκατέρωθεν της Λ.Μαραθώνος ( η οποία αναφέρεται ότι ανήκει 

στο βασικό οδικό δίκτυο σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 625556/5073/1990  

ΦΕΚ 701/Δ/1990 ) να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του ΦΕΚ  1992 και για 

την Λ.Μαραθώνος. 



Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε για το σχετικό θέμα. 

Το  λόγο  πήρε    ο  Σύμβουλος  κ.  Τεχλικίδης    και  είπε    ότι  συμφωνεί  με  την  

εισήγηση  του  Προέδρου  και  ελπίζει  ότι  o  Δήμος  και  η  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  θα  

ενισκύψουν  στο  πρόβλημα  και  θα  λάβουν  τα  απαιτούμενα  μέτρα 

Ο  κ.  Κωνσταντίνου   και  η  κ.  Παπαδήμα  συμφωνούν  με  την  εισήγηση  του  

Προέδρου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  είδε  τις  σχετικές   

διατάξεις 

 

               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 

Να   εφαρμόζονται οι  Χρήσεις  Γης  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  

1992  στο  οικοδομικό  τετράγωνο  εκατέρωθεν  της  Λ. 

Μαραθώνος. 

H   απόφαση   αυτή  πήρε   τον   αριθμό  4/2014   και  

υπογράφεται   από  όλα   τα  μέλη    του  Τοπικού   

Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                     ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

  

                                                                    

ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ  ΜΙΧ.      

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                           ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ                                       

 

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

    

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος  

 

 

 

 


