
      
 
 
 
ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΤ 

ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΟΣΗΣΑ 

ΕΠΑΝΟΜΗ     

Αξ.Απόθαζεο  1/2021 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό 01/2021 ηεο ηαθηηθήο  ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Δπαλνκήο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνύ. 

 

 

ΘΕΜΑ : Ονομαηοδοζία οδού 
 

 

ηελ Δπαλνκή, ζήκεξα, Γεπηέξα  22  Φεβξνπαξίνπ 2021   θαη ώξα 11:00π.κ. ζην Γξαθείν 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δπαλνκήο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνύ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην 

πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Δπαλνκήο ηνπ Γήκνπ  Θεξκατθνύ, ύζηεξα από ηελ   3/17-2-

2021  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Αλησλίνπ Καδάθε, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα 

κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 παξ. 3 ηνπ Ν.3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν εθηά (7) κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα ηα 

παξαθάησ πέληε (5) κέιε: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Καδάθεο Αληώληνο 1. Παπαζενδώξνπ Γξεγόξηνο 

2. Σξαγηάλλεο ηαύξνο 2. Νάθνο ηαύξνο 

3. Μαιακήο Αζηέξηνο  

4. Γηακνπζηάξεο Αζαλάζηνο  

5. Γειή Φαλή  

6.  

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα. Αζαλαζίνπ Αξγπξώ, ΣΔ  ππάιιειν Γξαθείνπ 

ζύκθσλα κε ηελ 447/2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ. 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Δπαλνκήο. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ 

πκβνπιίνπ αίηεζε ησλ θ. Γηακνπζηάξε Αζαλάζηνπ (Σνπηθνύ πκβνύινπ) θαη θαο Παζραιίδνπ 

Παξζέλαο (Γεκνηηθήο πκβνύινπ) ζρεηηθά κε νλνκαζία ηνπ δξόκνπ Γεπέδνπ Δπαλνκήο-ρνιείν 

ηεο Φύζεο. 

Ο Πξόεδξνο απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ νη ύκβνπινη λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα κηα πνπ ην όλνκα πνπ πξνηάζεθε ήηαλ ην ΑΝΣΩΝΖ ΚΑΕΑΚΖ , πξνο ηηκή 

ηνπ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα άξεη όιεο ηηο δπζθνιίεο πινπνίεζήο ηνπ, εξεπλώληαο θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόδησλ ηδηνθηεηώλ. 

Ζ πξαγκάησζε ηνπ ελ ιόγσ δξόκνπ ζα νθείιεηαη θαη ζηηο άνθλεο πξνζπάζεηέο ηνπ. 

 

Σν πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο θνηλόηεηαο κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 

ΑΔΑ: ΩΚΝΜΩΡ2-ΖΣΥ



1. Σελ αίηεζε ησλ θ. Γηακνπζηάξε Αζαλάζηνπ (Σνπηθνύ πκβνύινπ) θαη θαο Παζραιίδνπ 

Παξζέλαο (Γεκνηηθήο πκβνύινπ) ζρεηηθά κε νλνκαζία ηνπ δξόκνπ Γεπέδνπ Δπαλνκήο-

ρνιείν ηεο Φύζεο. 

2. .Σν άξζξν 83  ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-2010). 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοηεί θεηικά ζηελ αίηεζε ησλ θ. Γηακνπζηάξε Αζαλάζηνπ (Σνπηθνύ πκβνύινπ) θαη 

θαο Παζραιίδνπ Παξζέλαο (Γεκνηηθήο πκβνύινπ) και προηείνει ν δξόκνο  Γεπέδνπ Δπαλνκήο-

ρνιείν ηεο Φύζεο  λα νλνκαζηεί ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΖΑΚΗ πξνο ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ, ν 

νπνίνο πξνζπάζεζε λα άξεη όιεο ηηο δπζθνιίεο πινπνίεζήο ηνπ, εξεπλώληαο θαη εμαζθαιίδνληαο 

ηελ ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόδησλ ηδηνθηεηώλ. 

Ζ πξαγκάησζε ηνπ ελ ιόγσ δξόκνπ ζα νθείιεηαη θαη ζηηο άνθλεο πξνζπάζεηέο ηνπ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο δελ ήηαλ παξόλ θαηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 1/2021. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

                                           ΣΑ   ΜΔΛΖ 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

22-2-2021 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
    
 
     ΚΑΕΑΚΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 

ΑΔΑ: ΩΚΝΜΩΡ2-ΖΣΥ


		2021-02-24T11:18:20+0200
	Athens




