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ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό  της  1ης/27-02-2018 συνεδρίασης  του  Τοπικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

                
ΘΕΜA: Ορθή αρίθμηση Λεωφ. Δροσιάς-Σταμάτας, Λεωφ. Δημοκρατίας, 25ης

Μαρτίου,  Γρεβενών  &  Μπιζανίου  στα  διοικητικά  όρια  της  Δ.Κ.
Δροσιάς.

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 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.6840/22-02-2018 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 τέσσερις (4) από τους Συμβούλους
της Δημοτικής Κοινότητας:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
    Ποτίδης Χρήστος                        Τεχλικίδης Μιχαήλ
    Ουσταμπασίδης Σταύρος                  
    Συμεωνίδης Παναγιώτης
    Ιατρίδου Μαργαρίτα

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
  
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής:
   Κατόπιν πολλών οχλήσεων καταστηματαρχών και κατοίκων των εν
θέματι αναφερομένων οδών της περιοχής μας, προς εμάς και προς την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου, σχετικών με την αρίθμηση των
εκεί ιδιοκτησιών τους, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση με την ορθή
αρίθμηση  των  οδών,  στα  διοικητικά  μας  όρια,  προς  αποφυγή
προβλημάτων  αλληλογραφίας  και  επικοινωνίας  που  δημιουργούνται
εκεί.
   Θα ήθελα να προσθέσουμε στις υπό νέα αρίθμηση οδούς και την οδό
Αγίου Ιωάννου.
   
   Για τον λόγο αυτό προτείνω,
Α.  την  ορθή  αρίθμηση  των  Λεωφ.  Δροσιάς  –  Σταμάτας,  Λεωφ.
Δημοκρατίας καθώς και των οδών 25ης Μαρτίου, Γρεβενών,  Μπιζανίου
και Αγίου Ιωάννου, στα διοικητικά όρια της Δ. Κ. Δροσιάς, σύμφωνα
με τα συνημμένα σχεδιαγράμματα, 



Β. την ενημέρωση των παρόδιων και την τοποθέτηση νέων πινακίδων
αρίθμησης επί των περιτοιχίσεων των ακινήτων και
Γ. την διαβίβαση της απόφασης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για
ενημέρωση και δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

  
   Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου οι Σύμβουλοι συμφώνησαν με
την προσθήκη της οδού Αγίου Ιωάννου στις υπό ορθή αρίθμηση οδούς.

Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
           
                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Και εγκρίνει:
Α. την  ορθή  αρίθμηση  των  Λεωφ.  Δροσιάς  –  Σταμάτας,  Λεωφ.
Δημοκρατίας καθώς και των οδών 25ης Μαρτίου, Γρεβενών,  Μπιζανίου
και Αγίου Ιωάννου, στα διοικητικά όρια της Δ. Κ. Δροσιάς, σύμφωνα
με τα συνημμένα σχεδιαγράμματα, 
Β. την ενημέρωση των παρόδιων και την τοποθέτηση νέων πινακίδων
αρίθμησης επί των περιτοιχίσεων των ακινήτων και
Γ. την διαβίβαση της απόφασης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για
ενημέρωση και δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 02/2018
Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ
     
                            
    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

                        Ακριβές  απόσπασμα
              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου  


