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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  6
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    27/09/2017  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  27  Σεπτεμβρίου  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. 29361/22-09-2017 

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  ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  22η/2017 

 

ΘΕΜΑ 2o HMEΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 «Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης  για την μετονομασία  της οδού 

«Ανωνύμου  2 »   σε  οδό  « ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ» στην  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   

Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                      Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

 

  
 

     
  6

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  27/09/2017 

     Αρ. Απόφασης :  22η/2017 



 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  ΔΕΥΤΕΡΟ   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 :  

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 

επιτροπή »  

 

       Με την υπ αρ. Πρωτ. 23106/2-08-2017 αίτηση της κατοίκου Αγ. Στεφάνου κα 

Τιτοπούλου  Χρυσοβαλάντου  μας ενημερώνει σχετικά  ότι :   

-Η  συγκεκριμένη οδός αυτή τη στιγμή  ονομάζεται ««Ανωνύμου  2» και βρίσκεται 

στο κέντρο της περιοχής του Αγίου Στεφάνου   εντός των ορίων οικισμού της Δ.Ε. 

Αγίου Στεφάνου , η οποία είναι παράλληλη της οδού Ε. Πεντζερίδη και  κάθετη 

ανάμεσα στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου  και  Καραολή & Δημητρίου. 

-Επίσης ότι ο Θεοδόσιος Τιτόπουλος ήταν από τους πρώτους κατοίκους στον Αγ. 

Στέφανο  και είχε παραχωρήσει την χρήση του δρόμου αυτού στην παλαιά Κοινότητα 

Αγ. Στεφάνου για Δημόσια χρήση . 

       Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο σχετικής έρευνας για την διεκπεραίωση 

της αιτήσεως μετονομασίας του Προέδρου της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου κου 

Κασαπάκη , αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται η αναγκαιότητα  μετονομασίας της 

προαναφερθείσας  οδού προτείνει την μετονομασία  της  σε  οδό  «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ» γιατί ήταν από τους γηγενής πρώτους κατοίκους  και ανήκε  στις 

πρώτες 65 οικογένειες που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη το 1923 .  

      Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί  τα Μέλη του Δ. Συμβουλίου της Δ.Κ. 

Αγίου Στεφάνου, στα πλαίσια της παρ. 2ιδ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, να 

εκφράσουν τη γνώμη τους, γι΄ αυτό παρακαλεί  να ληφθεί σχετική απόφαση 

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της επίσημης μετονομασίας της οδού 

«Ανωνύμου  2 »    σε    οδό  « ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ»  η οποία  βρίσκεται 

παράλληλη της οδού   Ε. Πεντζερίδη  και  είναι  κάθετη ανάμεσα στις οδούς Ηρώων 

Πολυτεχνείου  και  Καραολή & Δημητρίου  στη  περιοχή  της Δ.Κ.  Αγ. Στεφάνου 

Δήμου Διονύσου. Με  μοναδικό σκοπό να αναγνωριστεί η μνήμη του 



προαναφερθέντος  και να μην προκαλείται άσκοπη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών με 

την αλληλογραφία τους.  

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση 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 λήψη σχετικής απόφασης  για την μετονομασία  της οδού «Ανωνύμου  2 

»   σε  οδό  « ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ» στην  Δημ. Κοιν.  Αγ. Στεφάνου  

Δήμου Διονύσου» 

 

Η ανωτέρω απόφαση για την έγκριση μετονομασίας σε  οδό  « ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ»  εν συνεχεία θα διαβιβαστεί  προς την Ε.Π.Ζ.  για να διαμορφώσει  

την εισήγησή της  προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την έκδοση σχετικής απόφασης 

του . 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

                                                                                     ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 


