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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                    

Αριθμ. Απόφ. 54/2011     

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

 

ΘΕΜΑ:<<Έλεγχος από Τεχνική Υπηρεσία της αναγκαιότητας για 

ένσταση   -συμπληρωματική δήλωση στο δηλωθέν ακίνητο αθλητικών 

εγκαταστάσεων ΄΄Κόκκινο χωράφι΄΄ στη Δ.Κ.Δροσιάς >>.                   
 

 

   Στη Δροσιά σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 09.00π.μ., 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο, ύστερα από την 35056/11-11-

2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα άρθρο 88 παρ. 1,2 και 3 

του Ν.3852/10. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη 

απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα τέσσερα (3) μέλη ήτοι: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος             1.Τεχλικίδης Μιχαήλ  

2.Κωνσταντίνου Βίκτωρ 

2.Μήλα Λαμπρινή                         

3.Καρκούλης Νικόλαος 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σεϊντή Μαρία. 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι: 

 

Επειδή στους αναρτημένους χάρτες Κτηματολογίου 

εμφανίζεται η ιδιοκτησία του τέως Δήμου Δροσιάς 

και νυν Δήμου Διονύσου στα όρια ακριβώς του 

περιγράμματος του γηπέδου ποδοσφαίρου – γηπέδου 

μπάσκετ – γηπέδου τέννις – αποδυτηρίων, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται α) ο χώρος του πάρκινγκ και β) 
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ο δρόμος – σύνδεση με την οδό Κέδρων (ο οποίος 

μάλιστα είναι ασφαλτοστρωμένος και ενταγμένος και 

στο έργο ΄΄Πράσινη Πόλη΄΄ , αμφότερα τα οποία 

είναι λειτουργικά ενιαία με τον κυρίως αθλητικό 

χώρο των γηπέδων. 

Προτείνεται να επιληφθεί άμεσα μέσα στην ταχθείσα 

από την αρμόδια κτηματολογική υπηρεσία, η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου για να ελέγξει την ανάγκη 

ενστάσεως (αν είχαν δηλωθεί και παραλείφθηκαν από 

υπαιτιότητα και αβλεψία του Κτηματολογίου) Η΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΕΩΣ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ          
       

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και προτείνει να 

επιληφθεί άμεσα μέσα στην ταχθείσα από την αρμόδια 

Κτηματολογική υπηρεσία, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για 

να ελέγξει την ανάγκη ενστάσεως (αν είχαν δηλωθεί και 

παραλείφθηκαν από υπαιτιότητα και αβλεψία του 

Κτηματολογίου) ή συμπληρωματική δήλωση αν δεν είχαν 

δηλωθεί καθόλου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.    

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 54/11 και υπογράφεται 

από όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου που συμμετείχαν 

στη Συνεδρίαση. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                   

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

 

 

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος  


