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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3ης /22-2-2012 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

ΘΕΜΑ: <<’Αρση  και  επανεπιβολή  απαλλοτρίωσης   στο  Ο.Τ  103  της 
Δ.Κ  Δροσιάς  Δήμου  Διονύσου>>

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η   του μηνός 
Φεβροαρίου  του  έτους  2012,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10.00  πμ  το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε 
σε  τακτική  δημόσια  Συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ. 
4153/16-02-2012  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 ημερησίας διατάξεως. Πρίν από την έναρξη της 
Συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι 
σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής 
Κοινότητας:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος            1.Τεχλικίδης Μιχαήλ
2.Κωνσταντίνου Βίκτωρ-            2.Μήλα  Λαμπρινή     
3.Καρκούλης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου κ. Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας 
κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το  1ο  Θέμα  της  ημερήσιας  δ/ξης  λέει 
ότι    η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  μας  με  το  υπ΄ 
αριθ   504/2-2-2012   έγγραφό   της,    μας   κοινοποίησε    την 
εισήγηση  της  προς  την  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  για  την  άρση 
και  επανεπιβολή  απαλλοτρίωσης  στο  Ο.Τ  103  της  Δ.Κ.  Δροσιάς.



  Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  σχετικά  του  παραπάνω  εγγράφου 
καθώς   και   την    αναγκαιότητα   διατήρησης   του   οικοπέδου 
φερόμενης  ιδιοκτησίας  Παπαδοπούλου  Αλεξάνδρας  στο  Ο.Τ  103 
του   εγκεκριμένου   ρυμοτομικού   σχεδίου   Δροσιάς   ως   χώρου 
Παιδικής  Χαράς,  καθώς  επίσης  και  την  εγγραφή  ποσού  Εκατόν 
εξήντα  χιλιάδες  πεντακόσια  εξήντα  ευρώ [166.560]  στον  κωδικό 
απαλλοτριώσεων  υπέρ  του  συγκεκριμένου  φερόμενου  ιδιοκτήτη  του 
εν  λόγω  ακινήτου  προκειμένου  να  προχωρήσει  αρμοδίως  η 
διαδικασία  της  άρσης  και  επανεπιβολής  στο  ανωτέρω  οικόπεδο 
στο   Ο.Τ   103   του   εγκεκριμένου   ρυμοτομικού   σχεδίου   της 
Δημοτικής  Κοινότητας  Δροσιάς.
  Βάσει  του  άρθρου  83  του  Ν. 3852/2010 με  το  οποίο  το 
συμβούλιο   της   τοπικής   Κοινότητας   εκφράζει   γνώμες   και 
διατυπώνει  προτάσεις  για  σχετικά  με  το  ως  άνω  θέμα, 
προτείνω  να  διατυπώσουμε  τις  απόψεις  μας  σχετικά  με  το 
παραπάνω  θέμα.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση    

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  
Την  άρση  και  επανεπιβολή  απαλλοτρίωσης    στο  Ο.Τ 103 της Δ.Κ
Δροσιάς  Δήμου  Διονύσου,  λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  σχετικά  
έγγραφα  καθώς  και  την  αναγκαιότητα  διατήρησης  του  οικοπέδου 
φερόμενης  ιδιοκτησίας  Παπαδοπούλου  Αλεξάνδρας  του  εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού  σχεδίου  Δροσιάς  ως  χώρου  Παιδικής  Χαράς.

   
   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 6/12 και υπογράφεται από όλα τα 
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΒΙΚΤΩΡ
                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

        Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

      Ιωαννίδης Χαράλαμπος 


