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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 27/06/2014 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

 

Σήμερα 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 το ΤΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 152/23-06-2014 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής 

Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

 

Αριθμός απόφασης: 22/2014 

 

Θέμα: Ονοματοδοσία στάσης λεωφορείου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου 

Στεφάνου Δήμου Διονύσου 

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Λυκάκη Γεωργία, Πρόεδρος    

2. Βουτσά Αικατερίνη      

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

5. Καριπίδης Ιωάννης, μέλος 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Για το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

 

Συνεδρίαση 6
η
 της 27/06/2014 

Αρ. Απόφασης  22/2014 



 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :  

Παρ 2. «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει 

προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια 

όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….) 

ιδ) την εξέταση των γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και 

την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού της περιοχής της.  

 

Με το υπ αρ. 16590/02-06-2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τ.Υ Δήμου Διονύσου, μας 

διαβιβάζει την αίτηση του κ. Μπάρδη Παναγιώτη με την οποία ζητά την ονομασία της 

στάσης της Δημοτικής συγκοινωνίας Αγίου Στεφάνου που βρίσκεται επί της οδού 

Τραπεζούντος 5,  με το όνομα του παππού του Αμανατίδη Αθανάσιου ο οποίος ήταν από 

την Τραπεζούντα του Ευξείνου Πόντου και κατέληξε στον Άγιο Στέφανο όπου αγόρασε το 

οικόπεδο πίσω από την εν λόγω στάση και κατασκεύασε την οικία του όπου κατοικεί μέχρι 

σήμερα ο εγγονός του Μπάρδης Παναγιώτης 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2ιδ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10, 

παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για την ονοματοδοσία της στάσης λεωφορείου 

της Δημοτικής συγκοινωνίας Αγίου Στεφάνου που βρίσκεται επί της οδού Τραπεζούντος 5 
 

Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι δεν έχει γίνει ονοματοθεσία για καμία στάση της τοπικής 

συγκοινωνίας και προτείνει την αναβολή της απόφασης, ώστε να επανέλθουμε με 

ομαδική ονοματοθεσία των στάσεων της τοπικής συγκοινωνίας. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα 

 

Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αναβολή της απόφασης ώστε να επανέλθουμε με ομαδική ονοματοθεσία των 

στάσεων της τοπικής συγκοινωνίας. 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        


