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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 25/09/2014 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 198/19-09-2014 έγγραφη πρόσκληση 

του 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: 28/2014 

 

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την ονοματοθεσία οδού στην περιοχή της Δ.Κ. Αγ. 

Στεφάνου 

 

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

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος 

2. Νικηφοράκης Νικηφόρος  Μέλος 

3. Μελετίου Βασιλική  Μέλος 

4. Τσάμης Δημήτριος  Μέλος 

5. Καριπίδης Ιωάννης  Μέλος 

 

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

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

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

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

 

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 :  

Συνεδρίαση 8
η
 της 25/09/2014 

Αρ. Απόφασης  28/2014 



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.  

Παρ 4. «Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 «Η ονομασία συνοικιών, οδών και 

πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα 

από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη 

επιτροπής.»  

 

Με το υπ αρ. 28844/11-09-2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τ.Υ Δήμου Διονύσου μας 

ενημερώνει ότι:   

 

Με την υπ' αρ. 11/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Αγίου 

Στεφάνου έχει ονοματοθετηθεί η οδός Αγίας Λαύρας, η οποία βρίσκεται εντός των 

ορίων οικισμού της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών 

Παπαφλέσσα και Νικηταρά. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την υπηρεσία 

μας, στα πλαίσια διεκπεραίωσης αιτήσεων αριθμοδότησης, διαπιστώθηκε ότι 

υφίσταται προέκταση της προαναφερθείσας οδού προς τα βορειοανατολικά, ήτοι 

μετά την οδό Νικηταρά και η οποία καταλήγει σε αδιέξοδο. Για την προέκταση αυτή 

δεν έχει μέχρι σήμερα βρεθεί επίσημη ονοματοθεσία. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το συμβούλιο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, στα πλαίσια 

της παρ. (ιδ) του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, να εκφράσει τη γνώμη του, 

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της επίσημης ονοματοθεσίας της 

προέκτασης της οδού Αγ. Λαύρας από την οδό Νικηταρά προς τα βορειοανατολικά 

μέχρι και το όριο του προ του 1923 υφισταμένου οικισμού του Αγ. Στεφάνου 

 

 

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

του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη 

διατύπωση πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ονοματοθεσία της παραπάνω 

οδού, ούτως ώστε να «τακτοποιηθεί» η υφιστάμενη κατάσταση και να μην 

προκαλείται άσκοπη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών με την αλληλογραφία τους 

 

 

Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει:   

 

Τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου, η οποία θα διαμορφώσει την 

Εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης, ώστε να 



προχωρήσει η διαδικασία της επίσημης ονοματοθεσίας της προέκτασης της οδού 

Αγ. Λαύρας από την οδό Νικηταρά προς τα βορειοανατολικά μέχρι και το όριο 

του προ του 1923 υφισταμένου οικισμού του Αγ. Στεφάνου.  
 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Κασαπάκης Μιχαήλ        

 

 


