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Λόφου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ
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 το υπ αρ. 417/19-03-2015 αίτηση του κατοίκου Κυριακίδη Αλέξανδρο μας
ενημερώνει ότι:
Στη περιοχή Λόφου Κουρεμένου
εντός των ορίων οικισμού της Δ.Ε. Αγίου
Στεφάνου και συγκεκριμένα η οδός που βρίσκεται στο τέρμα Μάρκου Μπότσαρη
και συνορεύει με την οδό Τζαβέλα ,αυτή τη στιγμή δεν έχει ονοματοθεσία και
ονομάζεται «ανώνυμος» .Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας
και στα πλαίσια διεκπεραίωσης αιτήσεως ονοματοθεσίας και αριθμοδότησης,
διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η αναγκαιότητα στη προαναφερθείσα οδός γιατί δεν έχει
μέχρι σήμερα βρεθεί επίσημη ονοματοθεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Συμβούλιο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, στα
πλαίσια της παρ. (ιδ) του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, να εκφράσει τη γνώμη του,

προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της επίσημης ονοματοθεσίας της
συγκεκριμένης οδού που βρίσκεται από το τέρμα Μάρκου Μπότσαρη και
συνορεύει με την οδό Τζαβέλα και αυτή τη στιγμή δεν έχει ονοματοθεσία και
αρίθμηση στο υφιστάμενο οικισμό στο Λόφο Κουρεμένου στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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, ούτως ώστε να «τακτοποιηθεί» η υφιστάμενη κατάσταση και να μην
προκαλείται άσκοπη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών με την αλληλογραφία τους.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, σας ενημερώνουμε ότι ο πλήρης φάκελος
του θέματος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της ΔΚ
Αγίου Στεφάνου, οδός Πεντζερίδη 3 στον Άγ. Στέφανο.
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