ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ.1η/13-2-2019
Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
Αριθμός Απόφασης 2/2019
Περίληψη
ΘΕΜΑ: «Πρόταση μετονομασίας οδού».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την 13 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό
Συμβούλιο Κρυονερίου με την υπ’ αριθ.πρωτ. 7734/08-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της Δημοτικής Κοινότητας που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος Δημήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Χιώτης Ηρακλής
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη
5.-Κάουλα Βασιλική

Α π ό ν τ ε ς:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα Διοκητική υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της
Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας Δήμου Διονύσου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Λυκείου, η Πρόεδρος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Κρυονερίου , ο Πρόεδρος του 15μελούς
Μαθητικού Συμβουλίου Λυκείου και κάτοικοι της περιοχής μας.
Ο Πρόεδρος εκφώνησε το ... 2ο ... θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο τέθηκε στις
13/2/2019 με έγγραφο-αίτημα των Τοπικών Συμβούλων κα Βίκυ Κάουλα, Αντιγόνη
Χατζηαθανασίου, Ηρακλή Χιώτη και ζήτησαν από το σώμα να ψηφίσει για την συζήτησή του
(N.2690/09-3-99,ΦΕΚ 45Α΄ Παρ.9).
Το Τοπικό Συμβούλιο Ομόφωνα ενέκρινε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Κάουλα Βασιλική η οποία είπε τα εξής:
"Στις 11-9-2018 το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση υπ’ αρ. 600/2018 σε συνέχεια του
από 11-9-2018 αιτήματος της Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας Δ. Διονύσου με την οποία
αποφάσισε να ακολουθηθεί όλη η απαιτούμενη διαδικασία προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση
που κατατέθηκε από την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου για μετονομασία κάποιας
(ή κάποιων)οδών που οδηγεί ή εφάπτεται σε κάποιο (ή κάποια)Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου, σε
οδό «Παύλου Φύσσα».
Αναλάβαμε την πρωτοβουλία η κα Χατζηαθανασίου ο κ Χιώτης κι εγώ να φέρουμε το θέμα προς
συζήτηση στο Τοπικό συμβούλιο.
Στο αίτημά της η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Δ. Διονύσου αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Στις 18/9/2018 συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι,
από τους ναζί της Χρυσής Αυγής. Η τραγική αυτή επέτειος συμπίπτει με την κορύφωση της δίκης
της Χρυσής Αυγής – που πλέον μπαίνει στην τελική της ευθεία – για σωρείες εγκληματικών
πράξεων, ανάμεσα σ΄ αυτές και την δολοφονία του Π. Φύσσα για την οποία άλλωστε έχουν
αναλάβει την πολιτική ευθύνη.
Ταυτόχρονα όμως η νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση συνεχίζει τη δράση της και προσπαθεί
να δηλητηριάσει τις συνειδήσεις, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, με την ρητορική μίσους και
απανθρωπιάς που πρεσβεύει.

Και στην περιοχή του Δήμου μας οργανώνει την παρουσία της, με αναγραφή συνθημάτων,
μοίρασμα προκηρύξεων στα παρμπρίζ αυτοκινήτων, ενώ πριν από λίγους μήνες αναγράφηκαν
φασιστικά συνθήματα σε σχολείο τα περιοχής μας.
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα προαναφερθέντα και μπροστά στην επέτειο της δολοφονίας του
Π.Φύσσα, προτείνουμε τη μετονομασία κάποιας (ή κάποιων) οδών που οδηγεί ή εφάπτεται σε
κάποιο (ή κάποια) Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου, σε οδό «Παύλου Φύσσα».
Μια τέτοια ενέργεια, με έντονο συμβολικό περιεχόμενο, πιστεύουμε πως θα συμβάλει στην
αντιφασιστική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, καθώς και στην διατήρηση της μνήμης απέναντι
στα εγκλήματα (παλαιότερα και πρόσφατα) του ναζισμού και των συνεργατών του στον τόπο
μας».
Επειδή και στην περιοχή του Δήμου μας δραστηριοποιείται η νεοναζιστική εγκληματική
οργάνωση Χρυσή Αυγή και προσπαθεί να επηρεάσει νέους ανθρώπους με αναγραφή συνθημάτων,
μοίρασμα φυλλαδίων αλλά και την αναγραφή φασιστικών συνθημάτων σε σχολείο της περιοχής
μας.
Επειδή κρίνουμε ότι καλύπτεται ο εξαιρετικός λόγος για την μετονομασία της προτεινόμενης οδού
σε οδό Παύλου Φύσσα καθώς αποδίδει τιμή στο πρόσωπο που έχει σημαδέψει την μνήμη μας
αλλά και στην ιστορία του τόπου μας στην μάχη κατά του ναζισμού και του φασισμού.
Επειδή η μετονομασία οδού σε οδό Παύλου Φύσσα θα έχει συμβολικό περιεχόμενο και θα είναι το
έναυσμα οι μαθητές να ενημερωθούν για το γεγονός αυτό και κατ’ επέκταση τη δράση της
Χρυσής Αυγής, αλλά και γενικότερα σχετικά με τα εγκλήματα του ναζισμού.
Επειδή στο Κρυονέρι έχει ακολουθηθεί άλλη μία φορά αυτή η διαδικασία με επιτυχία.
Επειδή υπάρχει οδός και συγκεκριμένα η οδός Άλσους, η οποία ενώ εφάπτεται με το Γυμνάσιο
Κρυονερίου, η μετονομασία της δεν θα επηρεάσει τη διεύθυνση ούτε του σχολείου, κατά συνέπεια
ούτε Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αυτού, το οποίο έχει είσοδο από την Αγίας Τριάδος.
Επειδή το τμήμα της οδού Άλσους από την οδό Αγίας Τριάδος μέχρι την οδό Ολυμπιονικών δεν
εφάπτεται με παρακείμενες οικίες, κατά συνέπεια δεν θα δημιουργηθεί σύγχυση ούτε στους
πολίτες, ούτε σε δημόσιες υπηρεσίες, ούτε σε άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου από την αλλαγή.
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού λάβει υπ’ όψη:
α)Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
β)Τις διατάξεις των άρθρων 8, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος4/5 Α΄).
γ) Την πρόταση της Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας Δήμου Διονύσου.
δ) Την απόφαση υπ’ αρ. 600/2018 της 11-9-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζητείται να ψηφίσει την υιοθέτηση της πρότασης και να ακολουθηθεί όλη η απαιτούμενη
διαδικασία προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση που κατατέθηκε από την Αντιφασιστική
Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου για μετονομασία του τμήματος της οδού Άλσους από την Αγίας
Τριάδος έως την Ολυμπιονικών στο Κρυονέρι που εφάπτεται με το Γυμνάσιο Κρυονερίου σε οδό
«Παύλου Φύσσα».
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος είπε:
"Θεωρώ ότι παρά τον άδικο χαμό του Παύλου Φύσσα η Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου δεν θα
πρέπει να προβεί στη μετονομασία της οδού Άλσους σε Παύλου Φύσσα. Γενικά μια μετονομασία
μπορεί να επιφέρει προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, στις συναλλαγές, στην
αλληλογραφία, στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Επιπρόσθετα και συγκεκριμένα
αναφέρω ότι ο Παύλος Φύσσας δεν ήταν κάτοικος ούτε δημότης της περιοχής μας ή πρόσωπο που
να πρόσφερε σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο".
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση (με συνημμένα έγγραφα)
 Το αρ. 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 Το Ν.2690/9-3-99(ΦΕΚ 45Α' Παρ.9): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διαδικασίες.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 3 Υπέρ και 2 κατά
Μειοψηφούντων του Προέδρου Δημήτριου Χριστόπουλου και του Τοπικού Συμβούλου
Κωνσταντίνου Κολοτούρου για του λόγους που αναφέρθηκαν στην τοποθέτηση του Προέδρου.
Να ακολουθηθεί όλη η απαιτούμενη διαδικασία προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση για
μετονομασία του τμήματος της οδού Άλσους από την οδό Αγίας Τριάδος έως την οδό
Ολυμπιονικών στο Κρυονέρι που εφάπτεται με το Γυμνάσιο Κρυονερίου σε οδό «Παύλου
Φύσσα».
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Χριστόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
2.-Χιώτης Ηρακλής
3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη
4.-Κάουλα Βασιλική

