
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    2η    Συνεδρίαση 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          11-02-2019
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ                                                             Αριθ. Απόφασης 5η/2019
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 11η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019
ημέρα  της  εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα  07:00  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Ενότητας
Άνοιξης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ.πρωτ.:6221/31-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας,
που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε
κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση
& λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Λήψη απόφασης περί ορθής αρίθμησης της οδού Αγγέλου
Νησιώτη Ιερέως»
ΘΕΜΑ 2ο ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:«Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Φωτεινής
Καρρά αριθμό 1Α για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι  σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος                                       1) Καβούρης Θεόδωρος               
2)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη                    2) Μανώλογλου Χρύσα
3)  Κυριάκης Δημήτριος

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  Άνοιξης  κ.
Κωστάκης.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  πρώτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.

ΘΕΜΑ  1ο  ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Λήψη απόφασης  περί  ορθής  αρίθμησης  της
οδού Αγγέλου Νησιώτη Ιερέως»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Με το αριθμόν πρωτ.4828/22-01-2019 έγγραφο το Τμήμα Σχεδίου Πόλεως της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου Διονύσου μας  γνώρισε  ότι  η  επαναρίθμηση της  οδού
Αγγέλου Νησιώτη Ιερέως πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο χάρτη, ο οποίος
αποτελεί  απόσπασμα  του  υποβάθρου  των  γεωτεμαχίων  του  Εθνικού  Κτηματολογίου.
Σημειώνεται ότι τα όρια των οικοπέδων καθώς και το όριο του προϋφιστάμενου οικισμού
του 1923 δεν αποτελούν αντικείμενα στις αριθμήσεις των ακινήτων. Εφόσον η αρίθμηση
των  ακινήτων  της  οδού  δεν  είναι  ορθή,  καλούμαστε  να  λάβουμε  απόφαση  περί  της
επίσημης και ορθής αριθμοδότησης της οδού.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω:
α) να εγκρίνουμε την ορθή αριθμοδότηση της οδού  Αγγέλου Νησιώτη Ιερέως και 
β) να ειδοποιήσουμε τους παρόδιους ιδιοκτήτες ότι με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
της Δ.Κ.Άνοιξης αποφασίστηκε η ορθή αρίθμηση της οδού Αγγέλου Νησιώτη Ιερέως και ότι
πρέπει  να  απευθυνθούν  με  αίτηση  τους  στα  γραφεία  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου
Διονύσου, Γρ.Λαμπράκη 19 στην Δροσιά, για χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης προκειμένου
να ενημερώσουν την αλληλογραφία τους.

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

 Ο  Πρόεδρος  και τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  από  διαλογική  συζήτηση
αποφάσισαν
                                                  ομόφωνα
 
α) να εγκρίνουμε την ορθή αριθμοδότηση της οδού  Αγγέλου Νησιώτη Ιερέως και 
β) να ειδοποιήσουμε τους παρόδιους ιδιοκτήτες ότι με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
της Δ.Κ.Άνοιξης αποφασίστηκε η ορθή αρίθμηση της οδού Αγγέλου Νησιώτη Ιερέως και ότι
πρέπει  να  απευθυνθούν  με  αίτηση  τους  στα  γραφεία  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου
Διονύσου, Γρ.Λαμπράκη 19 στην Δροσιά, για χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης προκειμένου
να ενημερώσουν την αλληλογραφία τους.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 5/2019.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             1. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
                
                                                  2 .ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                         
                                                 
        
                                   Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 15-02-2019
   
    


