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Βεβαίωση- ∆ήλωση ύπαρξης υφιστάµενου 

κοινοτικού δρόµου στη Τοπική Κοινότητα 

Περιστεράς 

 
Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 3η του µηνός 

Μαίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00 µ.µ., το  Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας 
Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:14331/οικ/26-4-2016 έγγραφη 
Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δηµοσιεύτηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω: 
 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΟΥ∆ΕΙΣ 
2. ΜΕΣΙΤΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
3. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 
 

   . 
 
   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα ∆ηµοτική 
υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των µελών, αφού σε σύνολο τριών(3) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τρία(3) µέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι στη Τοπική Κοινότητα Περιστεράς υπάρχει κοινοτικός 
δρόµος  ανάµεσα στις ιδιοκτησίες κ. Κουτσούρα Γεώργιου και κ.Ρογκότη Χρήστου ακριβώς 
όπως αποτυπώνεται στο συνηµµένο χάρτη σκαριφήµατος Περιστεράς που προσκόµισε στα 
µέλη του Τοπικού Συµβουλίου.Συγκεκριµένα ο κοινοτικός δρόµος ξεκινά από την οδό Αγίου 
Ανδρέα που υπάρχει κοινόχρηστο τρίγωνο εισόδου, που ανηφορίζει αριστερά  µπροστά από 
την ιδιοκτησία του κ. Ρογκότη Χρήστου έως την ιδιοκτησία του κ. Κουτσούρα Γεώργιου από 
όπου συνεχίζει αριστερά επάνω  και καταλήγει στην ιδιοκτησία κ. Γιαµπάνη Αθανασίου.Ο 
κοινοτικός δρόµος από το κοινόχρηστο τρίγωνο έως την οικία κ.Γιαµπάνη Αθανασίου έχει  
µήκος περίπου 24 µέτρα  και πλάτος 4 µέτρα. 
   Ο Πρόεδρος για τους ανωτέρω λόγους εισηγήθηκε το Τοπικό Συµβούλιο Περιστεράς να 
βεβαιώσει και να δηλώσει την ύπαρξη υφιστάµενου κοινοτικού δρόµου  πριν του έτους 1955 
ανάµεσα στις ιδιοκτησίες κ. Κουτσούρα Γεώργιου και κ.Ρογκότη Χρήστου στη Τοπική Κοινότητα 
Περιστεράς,  ακριβώς όπως αποτυπώνεται στο συνηµµένο χάρτη σκαριφήµατος Περιστεράς. 
   Μετά ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
   Τα µέλη και µετά από διαλογική συζήτηση 
 



                                         Αποφασίζουν Οµόφωνα 

 
   Βεβαιώνουν και δηλώνουν την ύπαρξη υφιστάµενου κοινοτικού δρόµου  πριν του έτους 1955 
ανάµεσα στις ιδιοκτησίες κ. Κουτσούρα Γεώργιου και κ.Ρογκότη Χρήστου στη Τοπική Κοινότητα 
Περιστεράς, ακριβώς όπως αποτυπώνεται στο συνηµµένο χάρτη σκαριφήµατος Περιστεράς 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 

  
                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 6/2016. 
 
   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
 

                                               Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. 
 
                                         ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

                                    
 
 


