ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.1η/20-2-2015
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 1/2015

Περίληψη

ΘΕΜΑ : «Μετονοµασία της οδού Ανεµώνης σε οδό ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2015, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το
Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ.4187/16-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοτικής 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. ι αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα
5 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
Α π ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κάουλα Βασιλική
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
4.-Χιώτης Ηρακλής
5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Καλαφατέλης
Ιωάννης.
Ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παναγοπούλου Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 1ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης εξέθεσε ότι : « Σε συνέχεια της από 6-10-2014 αιτήσεως του κυρίου Γεωργίου
Κοτζαγιάννη µε αριθµό πρωτ. 32067 σχετικά µε την µετονοµασία οδού η πλατείας εντός των
ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου, της από 24-10-2014 γνωµοδοτήσεως µε αριθµό πρωτ. 34169 της
Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της υπ' αριθµ. 47/2014 απόφασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου περί σύστασης επιτροπής από τους συµβούλους Βασιλικής
Κάουλα, Ηρακλή Χιώτη και Αντιγόνης Χατζηαθανασίου, θα θέλαµε να αναφέρουµε τα
ακόλουθα:
Στην πρότασή µας, την οποία θα παρουσιάσουµε πιο κάτω, καταλήξαµε λαµβάνοντας υπ' όψη τα
εξής:
-Την αναφορά στη γνωµοδότηση ότι για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται η µετονοµασία οδού,
µε την οποία είµαστε σύµφωνοι.
- Την προσφορά του κ. ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη στη θητεία του ως Προέδρου της Κοινότητας
Κρυονερίου. Έργο του για παράδειγµα είναι ο ηλεκτροφωτισµός του οδικού δικτύου και η
συντήρηση του οδικού και τηλεφωνικού δικτύου Κρυονερίου. Για το σύνολο του έργου του
κρίνουµε σκόπιµο να αποδοθεί τιµή στο πρόσωπό του.
- Το γεγονός ότι είχε ονοµαστεί "πλατεία ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη" στο παρελθόν η πλατεία από
την οποία διέρχονται οι οδοί Σεφέρη, Θερµοπυλών, ανώνυµος πεζόδροµος και Μυκηνών µε την
υπ' αριθµ. 22/2003 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Κρυονερίου και η οποία
µετονοµάστηκε σε "πλατεία Στυλιανού Λιάπη" µε την υπ' αριθµ. 4/2007 απόφαση του
κοινοτικού συµβουλίου Κρυονερίου.
- Το γεγονός ότι δεν θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στην καθηµερινότητα των κατοίκων, στο
εµπόριο, στις συναλλαγές, στην αλληλογραφία, στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της περιοχής
µε την µετονοµασία της οδού Ανεµώνης σε οδό ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη.

Κρίνουµε ότι καλύπτεται ο εξαιρετικός λόγος για τη µετονοµασία, δεδοµένου του γεγονότος ότι
είχε ονοµαστεί η ανωτέρω αναφερθείσα πλατεία ως "πλατεία ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη" και αυτή
µετονοµάστηκε εκ των υστέρων και προτείνουµε να γίνει δεκτή η αίτηση του κ. Κοτζαγιάννη και
να µετονοµαστεί η οδός Ανεµώνης σε οδό ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη και αυτή µας την πρόταση
φέρουµε προς ψήφιση».
Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κος Χιώτης Ηρακλής και πρότεινε να µετονοµαστεί η πλατεία Ν.
Πλαστήρα σε Πλατεία ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη διότι η προσφορά και το έργο του ως Πρόεδρος
ήταν µεγάλο και έτσι θα πρέπει να µετονοµαστεί ένας πιο κεντρικός δρόµος ή πλατεία για να
αποδοθεί τιµή στο πρόσωπό του.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από
διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 4 Υπέρ και 1 Κατά
Μειοψηφούντος του Τοπικού Συµβούλου Χιώτη Ηρακλή για τους λόγους που ανέφερε στην
τοποθέτησή του.
Εγκρίνει τη µετονοµασία της οδός Ανεµώνης σε οδό ∆ηµητρίου Κοτζαγιάννη.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κάουλα Βασιλική

Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Χιώτης Ηρακλής
4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

