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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15ης/2022 

Τακτικής εξ αναβολής   συνεδρίασης    

του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 

 

Αρ. Αποφ.99 

16ο ΘΕΜΑ 

 
Λήψη απόφασης επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006,  

για την ονομασία οδού που άγει από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως την οποία και τέμνει προς 

την είσοδο των σχολικών κτιρίων και μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κοινότητας 

Ερυθρών, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, σε οδό ‘ΑΙΤΗΣ’  

Στη  Mάνδρα, σήμερα στις 27του μήνα Ιουλίου του έτους 2022  ημέρα της εβδομάδας  

Τετάρτη και ώρα  18:00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κατόπιν αναβολής με 

απόφαση του Προέδρου λόγω ανωτέρας βίας, (πυρκαγιά στις θέσεις Νέος Πόντος και Νέα 

Ζωή), σύμφωνα με την εγκύκλιο 375/02-06-2022 ΥΠ.ΕΣ, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Μάνδρας, ύστερα από την με  αριθμ. Πρωτ.9090/22-07-2022 πρόσκληση & την υπάριθμ. 

9268/26-07-2022 έγγραφης ανακοίνωσης αναβολής  του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε 

στα μέλη σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

όμοια θέματα ημερήσιας διάταξης της 22-07-2022 . 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σύμφωνα δεδομένου ότι σε σύνολο 

μελών 27 παραβρέθηκαν 22  δηλαδή: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Μπότσης Αριστοτέλης - Πρόεδρος 

2.Κολοβέντζος Παναγιώτης   

3.Σακελλάρης Μιχαήλ  

4. Κουτσοδήμα Ευαγγελία  

5.Σακελλάρη Μαγδαληνή  

6. Δουδέσης Δημήτριος  

7. Αργυρίου Σωτηρία  

8. Φράγκος Κωνσταντίνος  

9. Παπακωνσταντίνου Αγγελική    

10. Κανάκης Χαράλαμπος ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

11. Παπακωνσταντής Μελέτιος 

12. Δρίκος Γεώργιος ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

13.Ρόκας Κωνσταντίνος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος) 

14. Ρούσση –Παππά Ξάνθη ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

15. Μπέκας Δημήτριος  ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

16. Παπακωνστσαντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

17. Σαμπάνης Γεώργιος ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

18. Θεοδώρου Χαράλαμπος ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 4ου θέματος) 

19. Ανδριάς Δημήτριος ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

20 Αδάμ Μελέτιος ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος) 

21. Τσακάλης Ιωάννης ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 11ου θέματος) 

22.Στέρπη Σοφία ( αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 11ου θέματος) 
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Καλαρίδη Αικατερίνη 

2.Κριεκούκη Ιωάννα 

3.Νερούτσου Αλεξάνδρα 

4.Δούκας Αναστάσιος 

5.Γκιόκας Γεώργιος  

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερυθρών 

Παγώνης Δημήτριος  με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα 

Ερυθρών και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Οινόης Κρίκη –Λινάρδου Σεβαστή με 

δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν την Δημοτική Ενότητα  

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με  παρόντα  το Δήμαρχο  Χρήστο Ε. 

Στάθη  και εισηγούμενος  το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής : 

 

• Την με αριθμ.154/30-10-2020 ομόφωνη  Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:623ΞΩΛΑ-ΕΩΨ) με θέμα : 

«Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για ονομασία οδού εντός της Κοινότητας 

Ερυθρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.» και η οποία 

αποφάσισε  ως εξής : 

 

Εγκρίνει την  ονομασία  της ανώνυμης δημοτικής οδού που άγει από την οδό Εθνικής 

Αντιστάσεως την οποία και τέμνει προς την είσοδο των σχολικών κτιρίων και 

μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Κοινότητας Ερυθρών, σε  οδό  «ΑΙΤΗΣ», 

όπως διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας για τους ανωτέρω λόγους και σύμφωνα με 

την με αριθμ. 11/26-5-2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ερυθρών. 

 

• Το με αριθμ. 3/2020 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν.3463/2006 που 

αφορά στη σύμφωνη γνώμη της ονομασίας της ανωτέρω ανώνυμης δημοτικής οδού, 

που άγει από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως την οποία και τέμνει προς την είσοδο των 

σχολικών κτιρίων και μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Κοινότητας 

Ερυθρών, σε  οδό  «ΑΙΤΗΣ», 

 

• Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ.:8257/3-2-20 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου 

Εσωτερικών η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών γίνεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη 

ονομασίας ή μετονομασίας τους. Ακολούθως γίνεται η αποστολή της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προκειμένου να 

εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία και στην συνέχεια γίνεται αποστολή της 

εισήγησης στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει. Κατόπιν, ακολουθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της 

σύμφωνης γνώμης της επιτροπής και αμέσως μετά η απόφαση  πρέπει να δημοσιευτεί 

στο δημοτικό κατάστημα και καθίσταται αναγκαία η ενημέρωση των δημοτών μέσω 

της ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ή τρόπο. 

 

• Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της θετικής γνωμοδότησης της 

επιτροπής του άρθρου 8  του Ν. 3463/2006.    
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 Αφού έλαβε υπόψη του  όλα τα παραπάνω 

                                                  

Αποφασίζει Ομόφωνα  

 

Αποδέχεται την ονομασία  της ανώνυμης δημοτικής οδού που άγει από την οδό Εθνικής 

Αντιστάσεως την οποία και τέμνει προς την είσοδο των σχολικών κτιρίων και μονάδων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Κοινότητας Ερυθρών, σε  οδό  «ΑΙΤΗΣ», ύστερα από τη 

θετική ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στο Δημοτικό Κατάστημα , να αναρτηθεί στο 

πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

   

 

 

 

 

 

 

     H απόφαση πήρε α/α.99 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                          
                                                          

         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μάνδρα, 28/7/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

 

 

 

ΜΠΟΤΣΗΣ   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 


