
  

                                                                                       Αριθμ. Απόφ. 06/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ                                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 06/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελισσίων 

του Δήμου Πεντέλης (δια τηλεδιάσκεψης) 

 

 

1. ΘΕΜΑ: Ονομασία Ανώνυμης Εγκεκριμένης Οδού Δ.Κ. Μελισσίων σε οδό «Καστελόριζου». 

 

   Σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00μμ ύστερα από την υπ΄ αριθμ.:7258/20-04-21 

έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση  δια 

τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), τα υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 

και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 7-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφα του Υπουργείου 

Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-

ΑΨ7) και 426/2020 (AΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης 

σύμφωνα με  τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα  

οκτώ (8), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)     1. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

2. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ      2. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ      3. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ                                            

5. ΖΩΗ ΑΓΝΗ  

6. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

7. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                

  8. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

                                                                                                                                                                                       

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κοντάρα Βασιλική. 

 

         Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης, 

παρουσίασε την από 12/04/2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που 

υπογράφεται από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, κ. Ξανθάκο Ιωάννη 

και έχει ως εξής  :   

 

 



ΘΕΜΑ:  Ονομασία Ανώνυμης Εγκεκριμένης Οδού Δ.Κ. Μελισσίων σε οδό «Καστελόριζου». 

 

Σχετ:  α. Οι με αρ. πρωτ. 9746/2020 και 9749/2020 αιτήσεις. 

              β.    Το ΦΕΚ 54Δ/07.02.2020 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο  

                     Ο.Τ. 216 της Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης με έγκριση της προτεινόμενης οδού. 

 γ. Η υπ΄ αριθμ. 6 εγκύκλιος με Α.Π. 8257/03.02.2020. 

 δ. Η υπ΄ αριθμ. 17/2021 (ΑΔΑ: ΨΤ53ΩΞ3-Ψ96) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Πεντέλης.  

 

1. Η κ. Μ.Φ., σε συνέχεια (α) του σχετικού, αιτείται να δοθεί ονομασία σε ανώνυμη 

εγκεκριμένη οδό της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων   

 

2. Συγκεκριμένα αιτείται να δοθεί  ονομασία στην ανώνυμη υφιστάμενη οδό η οποία εγκρίθηκε 

με το (β) όμοιο και βρίσκεται εντός του Ο.Τ.216 με την ενδεικτική ονομασία πάροδος Άνδρου, όπως 

αυτή φαίνεται και στο συνημμένο διάγραμμα.   

 

3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006, αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι μεταξύ άλλων και 

η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση  κτισμάτων. 

β. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/2006 «Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, 

οδών και πλατειών», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12: 

«Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή 

τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, 

στην οποία συμμετέχουν: 

α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του 

Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Βορείου 

Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος. 

β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους 

αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της. 

γ.  Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, 

μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής 

του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η 

μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία». 

4. Σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/2006, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να 

ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και 

πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων. 

 

5. Τα βήματα που απαιτούνται για τη μετονομασία μίας οδού είναι τα εξής: 

α.    Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας και 

       μετονομασίας, 

β. Εισήγηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, 

γ. Διαβούλευση με φορείς ή ανάρτηση της πρότασης το διαδίκτυο (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ), 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/4182_eisigisi-simbouliou-dimot-koinot-gia-metonomasia-odou.doc


δ. Αποστολή αίτησης του Δημάρχου στην επιτροπή του άρ. 8 του Ν. 3463/2006, 

ε. Σύμφωνη γνώμη επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, 

στ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

6.   Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το (δ) σχετικό με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο 

Πεντέλης, έκρινε ομόφωνα την αναγκαιότητα ονομασίας της ανωτέρου οδού σε οδό 

«Καστελόριζου». 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

7. Εισηγούμαστε την ονομασία οδός «Καστελόριζου» στην ανώνυμη υφιστάμενη υφιστάμενη 

οδό η οποία εγκρίθηκε με το (β) σχετικό και βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 216 με την ενδεικτική ονομασία 

πάροδος Άνδρου, όπως αυτή φαίνεται και στο συνημμένο διάγραμμα.  

 

   Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων μετά την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε 

υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή του αρ. 8 του Ν. 3463/2006 την 

αναγκαιότητα για την ονομασία οδός «Καστελόριζου» στην ανώνυμη υφιστάμενη οδό η οποία 

βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 216 με την ενδεικτική ονομασία πάροδος Άνδρου, στα Μελίσσια. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                     

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ     

      2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      3. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

4. ΖΩΗ ΑΓΝΗ 

5. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   

 6. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

7. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                        
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