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Από το πρακτικό της 16/12/2013 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

Σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα 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. 410/12-12-2013 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 στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

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   Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

2. Βουτσά Αικατερίνη  

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. 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.  

 

Αριθμός απόφασης: 51/2013 

 

Θέμα:  «Ονοματοθεσία οδού (από την Λεωφόρο Κρυονερίου έως την οδό 

Οδυσσέως)» 

 

 

Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η 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.  

Συνεδρίαση 15
η
 της 16/12/2013 

Αρ. Απόφασης 51/2013 



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. 37727/04/12/2013 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τ.Υ Δήμου Διονύσου, με 

αφορμή την αίτηση του κ
ου 

Νικολάου Σκλιάμη σχετικά με την ονοματοθεσία της 

διαμορφωμένης ανωνύμης οδού η οποία αρχίζει από την Λεωφόρο Κρυονερίου και 

λήγει στην οδό Οδυσσέως μας ενημερώνει ότι:   

 

Η συκγεκριμένη οδός βρίσκεται  

 

1. Εντός περιοχής μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων 

(Ε.Μ.) όπως αυτή καθορίσθηκε με το Π. Δ/γμα 84/84 (ΦΕΚ 33Α/21.03.1984) 

«περί Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ,συγχώνευση και μεταγκατάσταση 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού 

τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας». 

2. Εντός των ορίων του προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού Αγίου 

Στεφάνου, όπως αυτά καθορίζονται στην με αριθμό 30628/2903/28-09-1976 

Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, Φ.Ε.Κ. 311Δ/07.10.1976 «περί 

καθορισμού ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου Αττικής νομίμως προϋφισταμένου 

του  έτους 1923». 

3. Εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγίου Στεφάνου όπως 

αυτά καθορίζονται στη με αριθμό 71164/4551/14-07-1995 Απόφαση 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.(Φ.Ε.Κ. 561Δ/26.07.1995) «περί εγκρίσεως Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αγίου Στεφάνου Ν. Αττικής» 

(Φ.Ε.Κ. 561Δ/26.07.1995) 

Το κτηματογραφικό τετράγωνο στο οποίο ευρίσκεται η οδός περικλείεται από:.  

 

1. Τη Λεωφόρο Κρυονερίου η οποία ανήκει στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό 

δίκτυο Ν. Αττικής και αποτελεί τμήμα της υπ. αρ. 36 ΄΄Εκάλη - Κρυονέρι 

(Μπάφι)-Βασιλικό κτήμα'' σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/ε/Ο/266/09.03.1995 

απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ 293Β/17.04.1995)   

2. Τη δημοτική οδό Ιθάκης η οποία ονοματοθετήθηκε με την υπ. αρ. 97/1998 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου και 

εγκρίθηκε με το από 10.11.1998 πρακτικό Επιτροπής άρθρου 15 του Ν. 

2539/97. 

3. Τη δημοτική οδό Οδυσσέως η οποία ονοματοθετήθηκε με την υπ. αρ. 40/1990 

απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου πρώην Κοινότητας Αγίου Στεφάνου και 

εγκρίθηκε με το υπ. αρ. 18963/10.07.1990 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 

Αυτ/σης – Δ/νση Εσωτερικών - Νομαρχίας Αττικής.  

4. Την προς ονοματοθεσία οδό η οποία απεικονίζεται στα παρακάτω συνημμένα: 

 σκαρίφημα περιοχής  

 απόσπασμα ανάρτησης προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος η οποία 

ξεκινά από την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου 

(ΚΑΕΚ) ανάρτησης από 050060108002 φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου 



Σώκου κλπ έως 050060108008 φερόμενης ιδιοκτησίας αιτούντος &  

εκατέρωθεν στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας 050060109002 φερόμενης 

ιδιοκτησίας Σωτηρίου Ρέντζου κλπ.  Στο κτηματολογικό πίνακα ανάρτησης 

και στο προσωρινό κτηματολογικό διάγραμμα ανάρτησης απεικονίζεται ως 

Δημοτική οδός με ΚΑΕΚ 05006ΕΚ01006 

Τα γεωτεμάχια που ευρίσκονται εκατέρωθεν της οδού είναι δομημένα με χρήση 

επαγγελματική στέγη και η ονομασία της οδού θα είναι απαραίτητη για τις 

συναλλαγές τους.  

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου, καλείται να εκφράσει 

τη γνώμη του, προκειμένου να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην 

ονοματοθεσία της ανώνυμης οδού η οποία ξεκινά από τη Λεωφ. Κρυονερίου (από 

φερόμενη ιδιοκτησία Σώκου Γεωργίου κλπ με προσωρινό ΚΑΕΚ 050060108002) 

και λήγει στη Δημοτική οδό Οδυσσέως (φερόμενη ιδιοκτησία Σκλιάμη Νικολάου 

με προσωρινό ΚΑΕΚ 050060108008) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.  

Προτεινόμενη ονοματοδοσία σύμφωνα με τον αιτούντα Τηλεμάχου ή Πηνελόπης.  

Από το αρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου δεν ευρέθησαν αποφάσεις  

Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου με τα ανωτέρω ονόματα. 

 

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, ως Τηλεμάχου ή Πηνελόπης, 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 για την ονοματοθεσία της παραπάνω οδού, ως 

«οδός Τηλεμάχου», 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 

 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        


