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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Προς: 
 

το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
 

 
Θέμα 3ο: «Εξέταση διπλού αιτήματος του Κου Κυριάκη Δημητρίου περί 
ονομασίας κοινόχρηστου χώρου και μετονομασίας οδού». 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-4-2012) η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του 
οικείου Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και τη σύμφωνη γνώμη επιτροπής 
που συγκροτείται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. 
 Η ονομασία - μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την 
ίδια διαδικασία. 
   Tο πρώτο σκέλος της με αρ. πρωτ. 34341/11-10-2013 αίτησης του Κου Κυριάκη  
Δημήτριου αφορά στην ονομασία του κοινόχρηστου χώρου που βρισκόταν η «ΒΙΛΛΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ», για τον οποίο δεν υπάρχει προγενέστερη απόφαση ονομασίας του και 
άτυπα ο χώρος αυτός ονομάζεται “ΠΑΡΚΟ ΠΡΩΗΝ ΒΙΛΛΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ “. 
   Το δεύτερο σκέλος της αίτησης του αφορά στη μετονομασία της οδού Ιωάννου 
Μεταξά σε Αθανάσιου Μυλωνα.  

 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
 Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος του αρ. πρωτ. 34341/11-10-2013 αιτήματος του 
Κου Κυριάκη Δημητρίου, προτείνω να γίνει δεκτό και ο κοινόχρηστος χώρος που 
βρισκόταν η ‘‘ΒΙΛΛΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ’’ να ονομαστεί ‘‘ ΠΑΡΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ’’. 
 Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ίδιου αιτήματος, επειδή η αναστάτωση που θα 
προκληθεί στους περιοίκους από την υποχρέωση τους να αλλάξουν τη διεύθυνση 
αλληλογραφίας τους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, Δ.Ο.Υ κ.τ.λ.  θα 
είναι τεράστια, προτείνω να μην γίνει δεκτό το αίτημα του Κου Κυριάκη Δημητρίου.  

Επειδή όμως ο κ. Θανάσης Μυλωνάς που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνοιξη 
γνωστός από τις ταινίες του στον κινηματογράφο αλλά και την θητεία του στο 
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θέατρο πρόσφερε σε αυτό που λέμε πολιτισμό προτείνω η θεατρική αίθουσα του 
Λυκείου Άνοιξης να ονομαστεί  αίθουσα “Θανάση Μυλωνά “.          
 
 
 
 
 
 
                                                                           

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 
 
1. Αίτηση του  Κου Κυριάκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 34341/11-10-20413. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
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