
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   10/07/2017 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  5
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    5/07/2017  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  5  Ιουλίου  2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00  το  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα 

γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 18630/20-06-2017 

έγγραφη Πρόσκληση  του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου 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:  16η/2017 

 

Θέμα  1
ο
   EKTOΣ   Ημερήσιας Διάταξης: 

«Συζήτηση  και λήψη σχετικής  απόφαση για την ονοματοθεσία δρόμου  του Αγ. 

Στεφάνου όπου ξεκινά από την Λ. Μαραθώνος (στο  ύψος της Βίλας 

Αβαταγγέλου) και καταλήγει στην οδό Σωκράτους όπου βρίσκεται το Μετόχι 

της Αγ. Τριάδος στην περιοχή της   Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου » 

 

 

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

μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. Συμβούλους  της Δημ. Κοιν. οι εξής: 

 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος   

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος                      Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

  
 

     
  5

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  5/07/2017 

     Αρ. Απόφασης :  16η/2017 



Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                      Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

- 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Δήμου Διονύσου  

 κ. Ράϊκος  . 

Επίσης  στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο  της Δημ. 

Κοιν. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
 

Για το   ΠΡΩΤΟ   θέμα    ΕΚΤΟΣ  Ημερήσιας Διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Πριν την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τον 
κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7 
του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), επικαλούμενος την άμεση ανάγκη λήψης 
απόφασης  για  κοινωνικούς  λόγους. 
 
Για το οποίο συμφώνησαν όλοι οι Σ/λοι  ομόφωνα. 

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα: 

 Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του N. 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:(….) 

 

Β)Το  υπ΄αρ  17681/13-6-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών 

υπηρεσίων του Δήμου Διονύσου που μας κοινοποιεί την αίτηση με αρ. Πρωτ.  

10146/10-4-2017 του κου Μαυραγκά Ιωάννη 

 

Γ) Με αφορμή το υπ΄αρ. 17681/29-06-2017 έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

,Τμήματος Σχεδίου Πόλης του Δήμου Διονύσου  που αφορά την  αιτούμενη 

ονοματοθεσία δρόμου στην περιοχή της   Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου 

για τις ενέργειες μας ως προς τη λήψη σχετικής απόφασης της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου.  

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στους Τοπ. Συμβούλους   πάντα 

με σκοπό την καλύτερη  οργάνωση των χώρων ευθύνης του Δήμου ,την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων  για να  εξεταστεί  η δυνατότητα της 

ονοματοθεσίας δρόμου στην περιοχή της   Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου 

ο  οποίος ξεκινά  από την  Λ. Μαραθώνος (στο  ύψος της Βίλας Αβαταγγέλου) και 

καταλήγει  στην οδό Σωκράτους που βρίσκεται εκεί το Μετόχι της Αγ. Τριάδος . 

Δεδομένου  ότι σύμφωνα με την διενεργουμένη αυτοψία της Τ.Υ.που διαπίστωσε ότι: 

- ο συγκεκριμένος δρόμος πρόκειται για χωμάτινος  δρόμος , 

-στα προσωρινά διαγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου  απεικονίζεται ως οδός  



-σε  τμήματα του όχι σε όλο το μήκος του δρόμου υπάρχουν υλοποιημένα όρια 

ιδιοκτησιών   

θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η ονοματοθεσία της παραπάνω οδού   και προτείνουμε 

στην  ονοματοθεσία της   ως  Οδός  Ζωοδόχου Πηγής ,εάν δεν υπάρχει άλλη ίδια.  

Παρακαλούμε να αποφασίσετε  σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

Μετά τα παραπάνω αφού  ακολούθησε  διαλογική συζήτηση  τα Μέλη  του  

Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας  κατέληξαν  ότι 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Για την έγκριση απόφασης  της  ονοματοθεσίας δρόμου  του Αγ. Στεφάνου όπου 

ξεκινά από την Λ. Μαραθώνος (στο  ύψος της Βίλας Αβαταγγέλου) και 

καταλήγει στην οδό Σωκράτους όπου βρίσκεται το Μετόχι της Αγ. Τριάδος στην 

περιοχή της   Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου σε :  

Οδό  Ζωοδόχου Πηγής» 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

       ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

  

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 


