
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                     
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 28 του μήνα Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς » συνεδρίαση , 
στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 2807/24-04-20  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 
4172/2013. 
 Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις υποβληθείσες 
από τα μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε 
θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27 ) 
Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  16. Τσεργάς Κων/νος 

3. Ζαρδούκας κων/νος  17. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  18. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  19. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  20. Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  21. Ζησάκη Ξανθή 

8. Κρικώνης Χρήστος  22. Κοντογιάννης Ιωάννης 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  23. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  25. Τσούγιας Χρήστος 

12. Βλάχος Αθανάσιος  26. Κωστή Μαρία 

13. Σίμος Βασίλειος  27. Χαδουλός Κων/νος 

14. Ντόντος Γεώργιος     

    
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 ) 

----   Αν και νόμιμα κληθέντες 

  
 Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ ψήφου). 
 Ο Πρόεδρος της κοινότητας της Κρανέας κ. Μήτσιου Ιωάννης, για το 1ο και 2ο θέμα 
ψήφισε θετικά. 
 
ΘΕΜΑ (7ο). «Ονομασία οδών Συκουρίου» 
Αριθμός   Απόφασης ( 48) 
 
 Ο Πρόεδρος,  την δια περιφοράς πρόσκληση συνόδευε με  την εισήγηση της 
προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα έναρξης της διαδικασίας 
ονομασίας οδών κλπ Συκουρίου. 
 
 Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, είχε ως εξής:. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Πυργετός  30/03/2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πυργετός  ΤΚ 40007 
Πληροφορίες: Γ. Τσιτσιουβά    
Τηλ :  2495 350336                                                                      ΠΡΟΣ : 
       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. ΤΕΜΠΩΝ 
 

ΘΕΜΑ :  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ή ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ. 
 

Σε συνέχεια της παραχώρησης χώρου στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την εγκατάσταση ενός Σταθμού Αποσυμπίεσης 
και Διανομής Φυσικού Αερίου (υπ΄ αριθμ. 54/2019 απόφαση Δ.Σ. Τεμπών) και στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού και υλοποίησης της επέκτασης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Δημοτική 
Κοινότητα Συκουρίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2699/2019 έγγραφό της, αιτήθηκε από τις 
υπηρεσίες του Δήμου μας να της χορηγηθεί πληθώρα στοιχείων, μεταξύ των οποίων και οι ονομασίες των 
οδών Συκουρίου (και η αρίθμηση των ιδιοκτησιών). Η υπηρεσία μας, έχει αποστείλει τα υπόλοιπα 
στοιχεία που αιτείται η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και εκκρεμεί η ονομασία των οδών. 
Ας σημειωθεί ότι, στις περισσότερες οδούς του Συκουρίου υπάρχουν ονομασίες από παλιά, όμως, αφ’ 
ενός μεν δεν καταφέραμε να βρούμε κάποια επίσημη απόφαση (π.χ. Κοινοτικού Συμβουλίου), αφ΄ 
ετέρου δε, απαιτείται ονοματοθεσία σε όλο το εσωτερικό οδικό δίκτυο του Συκουρίου που να 
περιλαμβάνει μάλιστα και την -προτεινόμενη από το Γ.Π.Σ. Νέσσωνος- επέκταση του οικισμού, ή/και μία 
επικαιροποίηση των υπαρχόντων -εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παντού- προκειμένου να προβούμε σε 
οριστική και επίσημη καταγραφή αυτών και να προχωρήσει και η αρίθμηση των ιδιοκτησιών.  
Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία, η υπηρεσία μας μπορεί να χορηγήσει το σχετικό 
υπόβαθρο (χάρτη του οικισμού) στην επιτροπή καταγραφής. 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την : 
Ανάγκη ονομασίας των οδών Συκουρίου μέχρι το όριο της επέκτασης του προϋφιστάμενου του 1923 
οικισμού βάσει του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Νέσσωνος. 
  

    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 

    ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΙΣΟΥΒΑ 
    Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα : 

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2699/2019 σχετικό αίτημα της ΕΔΑΘΕΣΣ  
και την απάντηση της υπηρεσίας μας  

• Η με α.π. 8257/ 3-2-2020 Εγκύκλιος 6 του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την «Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών» 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, την εγκ. 6/2020. και μετά από καταμέτρηση 
των ψήφων.  

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 

 Διαπιστώνει την  αναγκαιότητα ονομασίας των οδών Συκουρίου, μέχρι το όριο της 
επέκτασης του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού βάσει του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Νέσσωνος και την 
εκκίνηση των απαραίτητων διαδικασιών. 
 
 Η απόφαση αυτή να σταλεί στο Τοπικό Συμβούλιο Συκουρίου, προκειμένου να 
εισηγηθεί την ονομασία των οδών (σύμφωνα με το χάρτη του οικισμού και σε συνεργασία με 
την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου).  
 



Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 48/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος. 


