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Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 6/25-05-2018

Αριθμός Απόφασης  11
  ΘΕΜΑ: 2 "Λήψη απόφασης-πρότασης  για την κατ’ αρχήν ονοματοθεσία
                  ανώνυμων οδών στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας"  
                      
                                                                          
     Στην  Ισθμία σήμερα στις  25  του μήνα Μαϊου του έτους 2018, ημέρα
Παρασκευή  και  ώρα  19:00  μ.μ.  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 22/18-05-
2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε
(5)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας  βρέθηκαν
παρόντες τρεις (3), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π  α  ρ  ο  ν  τ  ε  ς :  1)  Δήμου  Κωνσταντίνος  Πρόεδρος,  2)  Σακελλαρίου
Ευθύμιος,  3) Ταρούσης Ιωάννης.
Α π ο ν τ ε ς: 1) Βασιλόπουλος Ιωάννης, 2) Σταματίου Θεοδώρα
αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

     Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη
στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας τα εξής:
1)  Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  12859/11-6-2014  έγγραφο  της  Δ/νσης
Διοικητικού του Δήμου μας, με το οποίο επιστράφηκαν οι αριθμ. 12/2006
και  44/2009 αποφάσεις  του Τοπικού Συμβουλίου Ισθμίας,  που αφορούν
την κατ' αρχήν ονοματοθεσία  ανώνυμων οδών στην Δημοτική Κοινότητα
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Ισθμίας,  λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη λήψη
τους, χωρίς  να εξεταστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2) Την ανάγκη ονοματοθεσίας ανώνυμων οδών σε διάφορες περιοχές της
Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας,  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των
κατοίκων.

     Ύστερα από τα παραπάνω προτείνει  στο Συμβούλιο να ανακαλέσουν τις
προγενέστερες αποφάσεις 12/2006 και 44/2009, λόγω παρέλευσης μεγάλου
χρονικού διαστήματος από τη λήψη τους χωρίς να έχουν εξεταστεί  από το
Δημοτικό  Συμβούλιο,  καθώς  και  την  αριθμ.  9/2018  απόφαση,  επειδή  η
προτεινόμενη ονοματοθεσία της οδού δεν συνάδει με τις υπάρχουσες και να
επανυποβληθούν οι προτάσεις του Συμβουλίου.

     Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση και  ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του,

ο μ ο φ ω ν α,

1) Ανακαλεί τις αριθμ. 12/2006, 44/2009 και 9/2018 για τους λόγους που
αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.
2) Προτείνει την κατ' αρχήν ονοματοθεσία ανώνυμων οδών σε διάφορες
περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, ως εξής:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ
Της ανώνυμης οδού από οικία Τριανταφύλλου Αναστ. έως το τέλος αυτής
σε οδό «Σχοινούντα».
Της ανώνυμης οδού από  οικία Ουρανού Ανδρέα (οδός Επιδαύρου)  έως
οικία Στατήρη Ιωάννη σε οδό «Κρομμυώνος»
Της ανώνυμης οδού από οικία Στατήρη Διονυσίου (οδός Επιδαύρου) έως
οικία Στατήρη Νικόλαου σε οδό «Φιλίππου».
Της  ανώνυμης  οδού  από  οικία  Παπαγεωργόπουλου  Κων.  (οδός
Επιδαύρου) έως οικία Γκούμα Παναγιώτη σε οδό «Ολυμπιάδος»
Της  ανώνυμης  οδού  από  οικία  Στέφα  Αθανασίου  έως  οικία  Στέφα  Δ.
Ιωάννη σε οδό «Παρμενίωνα».
Της  ανώνυμης  οδού  από  οικία  Αγγελίδη  Νικόλαου  έως  οικία  Ηλία
Χρήστου σε οδό «Αντίπατρου».

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟΥ
Της ανώνυμη οδού από οικία Στεργιόπουλου έως οικία Παπαβλασάκη σε
οδό «Αργοναυτών».
Της  ανώνυμης  οδού  από  οικία  Παπαβλασάκη  έως  νέο  γήπεδο  Ισθμίας
«Ιωάννης Στέφας» σε οδό «Διόλκου».



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ
Της ανώνυμης οδού από οικία Μακεδονόπουλου Βασιλείου (οδός Γεωργ.
Παπανδρέου) έως το τέλος αυτής σε οδό «Ευρυπίδη».-
 

                                Η απόφαση πήρε α/α  11/2018

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές
        

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                             ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                          
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