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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θ Ε Μ Α: « Ονομασία οδού της Δ.Κ Διονύσου».
ΣΧΕΤ.

1. το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ).
2. το άρθρο 19 παρ.2 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/τΑ/11-4-2012)
3.Η αριθμ. 8/2016 απόφαση της Δ.Κ Διονύσου.
4.Το αριθμ. 66505/23328/19-9-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής/Επιτροπή του άρθρου 8 Ν.3463/2006(ΔΚΚ).

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.Ι.γ.14του Ν 3463/06 . αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι
μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων
πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ) "Ονομασία και μετονομασία
συνοικιών, οδών και πλατειών". Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 19
παρ.2 του Ν. 4071/2012:
"Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου
συμβουλίου δημοτικής η τοπικής κοινότητας η εκπροσώπου της τοπικής Κοινότητας
και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:
α. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού η ο προιστάμενος
Τμήματος Προσωπικού η ο Προιστάμενος της
Διεύθυνσης ΔιοικητικούΟικονομικού , 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.".
Το συμβούλιο της Δ.Κ Διονύσου με την αριθμ. 8/2016 απόφαση του προτείνει την
ονομασία της ανωνύμου οδού που βρίσκεται μπροστά από την εκκλησία του Αγ
Διονυσίου στην Δ.Κ Διονύσου, σε οδό «Αρχιμανδρίτη Μάρκου Μανώλη».
Με το 4/2018 πρακτικό της , η Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ), το οποίο
κοινοποιήθηκε με το αριθ. 66505/23328/19-9-2018 έγγραφο της, Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής,, ομόφωνα γνωμοδότησε για την ονοματοθεσία της ανωτέρω οδού

Εχοντας υπόψη:






Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 Ι.γ.14 (ΔΚΚ).
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ).
Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
Την αριθμ. 8/2016 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ Διονύσου.
Το 66505/23328/19-9-2018 έγγραφο της, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/
Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ).



το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ,

προτείνεται η λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την ονομασία

της ανωνύμου οδού που

βρίσκεται μπροστά από την εκκλησία του Αγ Διονυσίου στην Δ.Κ Διονύσου, σε
οδό «Αρχιμανδρίτη Μάρκου Μανώλη».

Με Ε.Δ
Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Ανθρώπινου Δυναμικού

Δαρδαμάνης Βασίλειος

Συνημμένα:
1. Το αριθμ. 66505/23328/19-9-2018 έγγραφο
Αττικής/Επιτροπή του άρθρου 8 Ν.3463/2006(ΔΚΚ).
2. Σκαρίφημα

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

