
 
 
 

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.09

η
/31-10-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
   

Αριθµός Απόφασης  47 /2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 

ΘΕΜΑ : «Εξέταση αιτήµατος του κου Κοτζαγιάννη Γεωργίου περί µετονοµασίας οδού-πλατείας».   

 

 
 Στο Κρυονέρι και στο Πνευµατικό Κέντρο Κρυονερίου  σήµερα την 31

η
 του µήνα Οκτωβρίου 

του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση 

το Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ. πρωτ.34091/24-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν 

παρόντα 5 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:       

                                                                                                Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος    

2.-Κάουλα Βασιλική                                                        
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                                   
4.-Χιώτης Ηρακλής 

5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη   
                                                                                

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος 
∆.Κ.Κρυονερίου  νοµίµως κληθείς. 
 

   Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 1
ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθ.32067/06-10-2014  αίτηση το δηµότη µας κ.Κοτζαγιάννη Γεωργίου,  υιό του θανόντος 

Κοτζαγιάννη ∆ηµητρίου και διατελέσαντος προέδρου της Κοινότητάς µας στις περιόδους 

01/1/1955 έως 31/12/1961 και 06/9/1967 έως 31/12/1968 ο οποίος αναφερόµενος και θυµίζοντας 
την τέλεση αξιοµνηµόνευτων και καθοριστικών έργων επί θητείας του πατέρα του ζητεί, ως 

ελάχιστη αναγνώριση της συµβολής και του έργου του στη πρόοδο της κοινότητας, την απόδοση 
του ονόµατός του, τιµής ένεκεν, σε οδό ή πλατεία της Κοινότητας.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

• Τη µε αρ.πρωτ. 32067/06.10.2014 Αίτηση του δηµότη ∆.Κ Κρυονερίου κου 

Κοτζαγιάννη Γεωργίου. 

• το µε αρ. πρωτ. 33325/14 έγγραφό µας προς τον δικηγόρο του ∆ήµου για παροχή 

γνωµοδότησης επί του θέµατος 

• τη µε αρ.πρωτ. 34169/14 Γνωµοδότηση. 

 

Σύµφωνα και µε την γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας  σηµειώνω τα εξής:  

Οι ∆ήµοι έχουν δικαίωµα στην ονοµασία των οδών και των πλατειών. Η ονοµατοδοσία που 
γίνεται αφορά σε γεγονός σηµαντικό (ιστορικό, κοινωνικό κλπ) είτε για τη περιοχή είτε για την 

επικράτεια , ή σε όνοµα προσώπου (τοπικό ή της επικράτειας) εις απόδοση τιµής για το έργο του 
(ιστορικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, πολιτικό κλπ) . 

Για τους ίδιους λόγους γίνεται και η µετονοµασία, θα πρέπει όµως σ' αυτή τη περίπτωση να 

προβληθούν οι λόγοι που δικαιολογούν τη κατάργηση της µέχρι τώρα ονοµατοδοσίας, γεγονός, 

όπως αντιλαµβάνεται κανείς, λίγο δύσκολο, προκειµένου να µη προκληθούν εντάσεις, 
αντιρρήσεις και διάφορες αµφισβητήσεις και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η απόδοση τιµής θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την ονοµασία και 

όχι µε τη µετονοµασία γιατί όπως έχουν κρίνει και τα δικαστήρια, η µετονοµασία  <<µπορεί να 

επιφέρει σωρεία προβληµάτων στην καθηµερινότητα των κατοίκων, στο εµπόριο, στις 
συναλλαγές, στην αλληλογραφία, στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της περιοχής>>. 
 



 
 

Οι τοπικές κοινωνίες και όχι µόνο, οφείλουν να τιµούν τα πρόσωπα που µε κάποιο ιδιαίτερο και 
καθοριστικό τρόπο, επέδειξαν αρετές και έργο τέτοιο  προσφοράς σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο. 

Η απόδοση τιµής  µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, είτε µε την θέση του ονόµατός τους σε 
οδό, πλατεία, πολιτιστικό ή αθλητικό κέντρο, είτε µε την δηµιουργία τιµητικής πλακέτας, είτε µε 
την επίθεση φωτογραφίας στη Κοινότητά µας µε αναφορά στο έργο κλπ. Και αυτό είναι το 

λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε σε αναγνώριση όλων αυτών που η προσφορά τους σε 
οποιοδήποτε επίπεδο αποτελεί  παράδειγµα προς µίµηση για όλους µας. 

 
Μετά από αυτά, σχετικά µε την αίτηση του συµπολίτη µας προτείνεται: 
Η συγκρότηση επιτροπής τριών συµβούλων µε Πρόεδρο την κα Κάουλα Βασιλική και µέλη τον 

κο Χιώτη Ηρακλή και την κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη. Η επιτροπή  θα αναλάβει α) 
τη διερεύνηση και συλλογή στοιχείων από τα αρχεία της Κοινότητας και από τους συµπολίτες 

µας για το έργο του θανόντος προέδρου  β) την διερεύνηση ύπαρξης ανωνύµων οδών για την 

επίθεση ονοµασίας καθώς και της υπόδειξης οδών ή πλατειών δεκτικών µετονοµασίας, που θα 

αποκλείουν τη πρόκληση τυχόν προβληµάτων και γ) την υπόδειξη άλλου πρόσφορου τρόπου για 
την απόδοση τιµής.  
Η Επιτροπή σε διάστηµα τριών µηνών θα υποβάλει τις διαπιστώσεις και προτάσεις της 

προκειµένου σε νέα συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου 83 
του Ν3852/2010 και τα συνοδευτικά έγγραφα,  και µετά από διαλογική συζήτηση,        

                                    

 

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο µ ό φ ω ν α 

 
Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής τριών συµβούλων µε Πρόεδρο την κα Κάουλα Βασιλική και 

µέλη τον κο Χιώτη Ηρακλή και την κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη. Η επιτροπή  θα 

αναλάβει α) τη διερεύνηση και συλλογή στοιχείων από τα αρχεία της Κοινότητας και από τους 

συµπολίτες µας για το έργο του θανόντος προέδρου  β) την διερεύνηση ύπαρξης ανωνύµων οδών 
για την επίθεση ονοµασίας καθώς και της υπόδειξης οδών ή πλατειών δεκτικών µετονοµασίας, 
που θα αποκλείουν τη πρόκληση τυχόν προβληµάτων και γ) την υπόδειξη άλλου πρόσφορου 

τρόπου για την απόδοση τιµής.  

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 47/2014. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
                                                                                         1.-Κάουλα Βασιλική 

Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                                         2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                         3.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                         

                                                                                         4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη                   

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                              


