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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Λιδωρίκι          14-9-2022 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                 Αριθ.Πρωτ.:       8252 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τους ιδιοκτήτες των εντός του Σχεδίου Πόλεως οικοπέδων της  Μεμονωμένης Πράξης 

Εφαρμογής στο Σχέδιο Πόλεως Μοναστηρακίου Φωκίδος στα Ο.Τ 06,07,09,10,11 και τους 

Κ.Χ 05,08,09 και 12, που εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλεως με το Π.Δ 09-08-1995 (ΦΕΚ 

657Δ/1995). 

 

Ο Δήμαρχος Δωρίδος 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’αριθμ. 689/7656/31-8-2022 απόφαση του Δημάρχου Δωρίδος περί 

καθορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων. 

2. Το υπ’αριθμ.1509/9-9-2022  έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Δελφών. 

3. Το περιεχόμενο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Οικιστικού νόμου 1337/83, της 

παραγράφου 4γ του άρθρου 6 του Ν.2242/94 καθώς και το περιεχόμενο του άρθρου 5 

της υπ’αριθμ. 79881/3445/1984 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί 

διαδικασίας και τρόπου σύνταξης της πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης» και 

κατόπιν του, 

καλούμε 

τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες: 

A. Εντός των τμημάτων του Σχεδίου Πόλεως της ανωτέρω μεμονωμένης πράξης 

εφαρμογής,  
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B. Εκατέρωθεν της οδού που αποτελεί το όριο διαχωρισμού του επεκταθέντος Σχεδίου 

της ανωτέρω περιοχής με το παλαιό Σχέδιο Πόλεως Μοναστηρακίου. 

Εντός δεκαπέντε ημερών, από τη Δευτέρα 26/09/2022 έως και τη Δευτέρα  10/10/2022 και 

από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας, να προσέρχονται στο γραφείο της 

Δημοτικής Κοινότητας Μοναστηρακίου, προκειμένου να λάβουν γνώση των συνταχθέντων 

κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής, για να 

υποβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις των επί των κτηματολογικών στοιχείων και μόνο. 

Πλέον αυτών πληροφορούμε ότι όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν υπέβαλλαν δήλωση 

ιδιοκτησίας, τίτλους και λοιπά δικαιολογητικά, όπως η παρ. 4.5.α του άρθρου 6 του Ν. 

2242/1994 ορίζει, θα πρέπει υποχρεωτικά να τα υποβάλλουν. 

Επιπλέον, όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της 

μερίδας τους, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους κ.λ.π. 

Τις παραπάνω ημέρες και ώρες θα παρευρίσκεται στο υπόψη γραφείο και ο μελετητής της 

Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής Παύλος Στάμος (τηλ. 6973737097) για να παρέχει τις 

αναγκαίες πληροφορίες. 

Ο Δήμαρχος  

α/α Ο Αντιδήμαρχος 

 

Σταύρος Πολίτης 

 

 

 


