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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:     20-02-2020 

       
     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            

           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:              3052 
        
                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 1ης/12-2-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

        (Ορθή Επανάληψη  

ως προς το όνομα του Γραμματέως) 

   Αριθμ. Απoφ.  41/2020                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 Λήψη απόφασης για 

ονοματοδοσία ή μετανομασία 
οδών πόλεως και οικισμών. 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του 

μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 

μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας, έπειτα από την υπ’ αριθμόν 2282/07.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα 

με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (19). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) 

Δημητρίου Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 6) Βαμποράκη 

Μελπομένη, 7) Κορωνιάς Νικόλαος, 8) Μαντάλα Μαρία, 9) Νέρας Ευάγγελος, 10) 

Πίντζου Ελισάβετ, 11) Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, 12) Αδάμος Γεώργιος 13) 

Στρατουδάκης Ιωάννης, 14) Κοφινάς Κων/νος, 15) Πολίτης Ιωάννης, 16) Λαδά 

Γιαννούλα, 17) Δρίτσας Χρήστος, 18) Πανουργιάς Νικόλαος, 19) Συλλελόγλου 

Ανδρέας. 
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, 2) Δρίτσας Δημήτριος, 3) Χρυσάφης 

Σταύρος, 4) Γιαννάκης Γεώργιος, 5) Κουβέλης Αλέξανδρος, 6) Σταμπέλος 

Θεοφάνης, 7) Μπρίτσας Χρήστος, 8) Νάσσου Φωτεινή. 

Προ της εκφωνήσεως του 1ου θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ.Δράκου Δήμητρα, Μπρίτσας Χρήστος και Νάσσου Φωτεινή.  

Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ.Κουβέλης Αλέξανδρος.  

Προ της εκφωνήσεως του 21ου θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ. Συλλελόγλου Ανδρέας, Αδάμος Γεώργιος, Νάσσου Φωτεινή και Δράκου Δήμητρα. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.   

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Και εισηγούμενη το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής:  

1) Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την υπ’αρ.πρωτ.1179/25-1-

2017 αίτησή της, ζητά να ονομασθεί ο πεζόδρομος που βρίσκεται κάθετα στην οδό 

Γ.Γρέγου, στο Ο.Τ.Γ253 στη 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε οδός «ΜΑΪΣΤΡΟΥ».  

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με την υπ’αρ.πρωτ.οικ.22278/31-12-

2019 εισήγησή της, μας ενημερώνει τα εξής: «…Σε ό,τι αφορά την με αρ. πρωτ. 

1179/25-1-2017 αίτηση της κ. Παναγιώτας Νικολάου, με την οποία ζητείται η 

ονοματοδοσία της οδού που ευρίσκεται στο Πόρτο-Ράφτη, στην 1η-2η Π.Ε., μεταξύ 

των Ο.Τ. Γ254, Γ253 και του Ο.Τ. Γ1 διαπιστώθηκαν τα εξής : 

 η οδός δεν είναι διανοιγμένη σε όλο της το μήκος, και δεν είναι τελικά 

διαμορφωμένη, 

 η γειτονική οδός ανάμεσα στο Ο.Τ. Γ256 και Γ 255 δεν είναι 

διανοιγμένη 

 σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πρόκειται για δρόμους 

χαρακτηρισμένους ως πεζόδρομους, ελάχιστου πλάτους 4,0 μ. 

 οι δύο παραπάνω οδοί είναι σήμερα ανώνυμες, 

 στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν εντοπίσθηκαν αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ονοματοδοσία των παραπάνω οδών. 

Δεδομένου ότι η οδός είναι παράλληλη στην οδό «Σεμέλης» (μητέρας του 

θεού Διόνυσου), επίσης εγκεκριμένο πεζόδρομο, για την ονομασία του οποίου είχε 

ληφθεί η υπ’ αρ. 274/2000 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία μας 

προτείνει: 

 να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. Γ254, Γ253 και του Ο.Τ. Γ1 οδό 

«Λυσιθέας» (η Σεμέλη είναι γνωστή και με το εναλλακτικό όνομα Λυσιθέα) και η 
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οδός μεταξύ του Ο.Τ. Γ255 και Γ256 οδό «Θυώνης» (το όνομα που πήρε η Σεμέλη 

μετά τη θεοποίησή της, όταν την έφερε ο Διόνυσος από τον Άδη ανάμεσα στους 

Θεούς του Ολύμπου). 

Παρακαλούμε για την εξέταση του αιτήματος και την εισήγηση του θέματος 

στο Δημοτικό Συμβούλιο…». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ’αρ.1ο/15-01-2020 Πρακτικό 

(Αρ.Αποφ.1/2020) ενέκρινε το αίτημα σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και προώθησε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

2) O κ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με την υπ’αρ. πρωτ. 21545/6-12-2017 

αίτηση του, ζητά την ονοματοδοσία οδών που βρίσκονται στο Πόρτο-Ράφτη, στην 

3η Π.Ε., περιοχή Καγκέλια, μεταξύ των Ο.Τ. 12 και 15. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με την υπ’αρ.πρωτ.οικ.738/15-01-2020 

εισήγησή της, μας ενημερώνει τα εξής: «…η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 26-25-20-19-15-

11 (βορειοανατολικά) και 27-18-17-16(νοτιοδυτικά) είναι δρόμος διανοιγμένος εν 

μέρει, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος πεζόδρομος κυμαινόμενου πλάτους 4,0-

6,0μ., και φέρει πινακίδα  με το όνομα «Αδώνιδος», 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 12-8-4-595 (βορειοανατολικά) και 11-9-7-5-

594 (νοτιοδυτικά) είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, πλάτους 

8,0μ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και στο google maps εμφανίζεται 

βόρεια σαν Αδώνιδος και νότια σαν «Αστερισμών», 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 11 (βορειοδυτικά) και 9 (νοτιοανατολικά) είναι 

δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος πεζόδρομος 

πλάτους 4,0μ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και φέρει την ονομασία 

«Ηνιόχου», 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 20 (βορειοδυτικά) και 19 (νοτιοανατολικά) 

είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος 

πεζόδρομος πλάτους 4,0μ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και φέρει 

πινακίδα με το όνομα «Χρυσηίδος», 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 24-26 (βορειοδυτικά) και 25 (νοτιοανατολικά) 

είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος 

πεζόδρομος πλάτους 3,0μ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και φέρει 

πινακίδα με το όνομα «Κρόνου», 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 17-15 (βορειοδυτικά) και 16-12-11 

(νοτιοανατολικά) είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, πλάτους 

8,5μ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και είναι σήμερα ανώνυμη, 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 6-7-8 (βορειοδυτικά) και 4-5 (νοτιοανατολικά) 

είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος 
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πεζόδρομος πλάτους 4,0μ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και είναι 

σήμερα ανώνυμη, 

 στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν εντοπίσθηκαν αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ονοματοδοσία των παραπάνω οδών. 

Δεδομένου ότι οι οδοί πέριξ της υπό ονοματοδοσίας οδού φέρουν ονόματα 

Πλανητών και Αστερισμών, η Υπηρεσία μας προτείνει: 

Α) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 7-8 (νότιοανατολικά) και 9-

12(βορειοδυτικά) οδός «Αδώνιδος» (αστεροειδής 2101 Άδωνις, που 

ανακαλύφθηκε το 1936), 

Β) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 4-8-12-595 (βορειοανατολικά) και 

5-7-9-11-594 (νοτιοδυτικά) οδός «Αστερισμών», 

Γ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 11 (βορειοδυτικά) και 9 

(νοτιοανατολικά), οδός «Ηνιόχου» (ένας από τους 88 επίσημα αποδεκτούς 

αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Δ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 20 (βορειοδυτικά) και 19 

(νοτιοανατολικά), οδός «Χρυσηίδος» (ένας από τους 27 δορυφόρους του πλανήτη 

Ουρανού) 

Ε) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ 24-26 (βορειοδυτικά) και 25 

(νοτιοανατολικά) (νοτιοανατολικά), οδός «Κρόνου» (ο 2ος σε μέγεθος πλανήτης 

του ηλιακού μας συστήματος), 

Στ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 17-15 (βορειοδυτικά) και 16-12-11 

(νοτιοανατολικά), οδός «Ηριδανού» (ένας από τους 88 επίσημα αποδεκτούς 

αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Ζ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 6-7-8 (βορειοδυτικά) και 4-5 

(νοτιοανατολικά), οδός «Κενταύρου» (ένας από τους 88 επίσημα αποδεκτούς 

αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU). 

           Επίσης, σχετικά με τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα, η Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου μας με το υπ’αρ.πρωτ.736/15-01-2020 έγγραφο, εισηγείται τα εξής: 

«…η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 25-27 (βορειοδυτικά) και 20-18 (νοτιοανατολικά) είναι 

δρόμος διανοιγμένος εν μέρει, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος πεζόδρομος, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, κυμαινόμενου πλάτους 4,0-6,0μ., και 

φέρει πινακίδα με το όνομα Αγ. Βαρβάρας, 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 19 (βορειοδυτικά) και 15 (νοτιοανατολικά) 

είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος 

πεζόδρομος πλάτους 5,0μ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και φέρει 

πινακίδα με το όνομα Αγ. Ιωάννου, 
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 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 28 (βορειοδυτικά) και 24-26-27 

(νοτιοανατολικά) είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, πλάτους 

8,0μ. και στο τμήμα του Ο.Τ. 25 πλάτους 5,0μ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό, και φέρει πινακίδα με το όνομα 25ης Μαρτίου, 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 26-25-20-19-15-11 (βορειοανατολικά) και 27-

18-17-16 (νοτιοδυτικά) είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, 

πλάτους 8,0μ., κατά το μεγαλύτερο μήκος του, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό, και φέρει το όνομα Αγ. Νικολάου, 

 η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 29 (βορειοδυτικά) και 28 (νοτιοανατολικά) 

είναι δρόμος εν μέρει διανοιγμένος, μη διαμορφωμένος, χαρακτηρισμένος 

πεζόδρομος, πλάτους 5,0μ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, και φέρει 

πινακίδα με το όνομα Αγ. Μαρίνας, 

 στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας εντοπίσθηκαν οι εξής αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ονόματα, κοινά με τις παραπάνω οδούς:  

Α) Η υπ’ αρ. 233/98 Απόφαση Δ.Σ. αφορά την οδό Αγ. Βαρβάρας στην 

περιοχή Δρίβλια, ενώ η υπ’ αρ. 70/2007 αφορά συνώνυμη οδό στην εκτός σχεδίου 

περιοχή της Μερέντας. 

Β) Η υπ’ αρ. 2009/05 Απόφαση Δ.Σ. αφορά την οδό Αγ. Ιωάννου στην 

περιοχή Χαμολιά. 

Γ) Η υπ΄ αρ. 45/74 Απόφαση Δ.Σ. αφορά την οδό 25ης Μαρτίου στην περιοχή 

Αγ. Νικόλαος στο Πόρτο Ράφτη. 

Δ) Η υπ΄ αρ. 45/74 Απόφαση Δ.Σ. αφορά την οδό Αγ. Νικολάου στην περιοχή 

Αγ. Νικόλαος στο Πόρτο Ράφτη. 

Ε) Η υπ΄ αρ. 45/74 Απόφαση Δ.Σ. αφορά την οδό Αγ. Μαρίνας στην περιοχή 

Αγ. Νικόλαος στο Πόρτο Ράφτη. 

Δεδομένου ότι οι οδοί πέριξ των παραπάνω οδών φέρουν ονόματα Πλανητών 

και Αστερισμών, και κατόπιν του υπ’ αρ. 281/16 εγγράφου ΕΛΤΑ, που 

επισυνάπτεται, καθώς και προφορικών αιτημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

περί ανάγκης μοναδικής ονομασίας οδών, η Υπηρεσία μας προτείνει : 

Α) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Βαρβάρας, μεταξύ των Ο.Τ. 25-27 

(βορειοδυτικά) και 20-18 (νοτιοανατολικά) σε οδό «Ανδρομέδας» (ένας από τους 

88 επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής 

Ενώσεως (IAU), 

Β) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Ιωάννου, μεταξύ των Ο.Τ. 19 (βορειοδυτικά) 

και 15 (νοτιοανατολικά) σε οδό «Κασσιόπης» (ένας από τους 88 επίσημα 

αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως 

(IAU), 
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Γ) να μετονομασθεί η οδός 25ης Μαρτίου μεταξύ των Ο.Τ. 28 (βορειοδυτικά) 

και 24-26-27 (νοτιοανατολικά), σε οδό «Σείριου» (το πιο λαμπερό αστέρι του 

Μέγα Κύωνος, ενός από τους 88 επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από 

απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Δ) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Νικολάου μεταξύ των Ο.Τ 26-25-20-19-15-11 

(βορειοανατολικά) και 27-18-17-16 (νοτιοδυτικά), σε οδό «Ωρίωνος» (ένας από 

τους 88 επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς 

Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Ε) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Μαρίνας μεταξύ των Ο.Τ. 29 (βορειοδυτικά) 

και 28 (νοτιοανατολικά), σε οδό «Κόμης τ. Βερενίκης» (ένας από τους 88 

επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής 

Ενώσεως (IAU). 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ’αρ.3ο/07-02-2020 Πρακτικό 

(Αρ.Αποφ.13/2020) γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και προώθησε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν και 

τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

1179/25-1-2017 αίτηση της κας Παναγιώτας Νικολάου, την 

υπ’αρ.πρωτ.οικ.22278/31-12-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπ’αρ. 

1ο/15-01-2020 Πρακτικό (Αρ.Αποφ.1/2020) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 

υπ’αρ.πρωτ.21545/6-12-2017 αίτηση του κ.Ευστρατίου Παναγιώτη, τις 

υπ’αρ.πρωτ.οικ.736 & 738/15-01-2020 εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, το 

υπ’αρ.3ο/07-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ.Απόφασης 

13/2020)    

  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1) Επί της αιτήσεως με αρ.πρωτ. 1179/25-1-2017 της κας Παναγιώτας 

Νικολάου, εγκρίνει την ονοματοδοσία της οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ254, Γ253 και του 

Ο.Τ. Γ1 σε οδό «Λυσιθέας» και της οδού μεταξύ του Ο.Τ. Γ255 και Γ256 σε οδό 

«Θυώνης», σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

2) Επί της αιτήσεως με αρ.πρωτ.738/15-1-2020 του κ.Ευστρατίου Παναγιώτη, 

εγκρίνει την ονοματοδοσία των παρακάτω οδών, ως εξής: 
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Α) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 7-8 (νότιοανατολικά) και 9-

12(βορειοδυτικά) οδός «Αδώνιδος» (αστεροειδής 2101 Άδωνις, που 

ανακαλύφθηκε το 1936), 

Β) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 4-8-12-595 (βορειοανατολικά) και 

5-7-9-11-594 (νοτιοδυτικά) οδός «Αστερισμών», 

Γ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 11 (βορειοδυτικά) και 9 

(νοτιοανατολικά), οδός «Ηνιόχου» (ένας από τους 88 επίσημα αποδεκτούς 

αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Δ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 20 (βορειοδυτικά) και 19 

(νοτιοανατολικά), οδός «Χρυσηίδος» (ένας από τους 27 δορυφόρους του πλανήτη 

Ουρανού) 

Ε) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ 24-26 (βορειοδυτικά) και 25 

(νοτιοανατολικά) (νοτιοανατολικά), οδός «Κρόνου» (ο 2ος σε μέγεθος πλανήτης 

του ηλιακού μας συστήματος), 

Στ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 17-15 (βορειοδυτικά) και 16-12-11 

(νοτιοανατολικά), οδός «Ηριδανού» (ένας από τους 88 επίσημα αποδεκτούς 

αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Ζ) να ονομασθεί η οδός μεταξύ των Ο.Τ. 6-7-8 (βορειοδυτικά) και 4-5 

(νοτιοανατολικά), οδός «Κενταύρου» (ένας από τους 88 επίσημα αποδεκτούς 

αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU). 

3) Επί της αιτήσεως με αρ.πρωτ.736/15-1-2020 του κ.Ευστρατίου Παναγιώτη, 

εγκρίνει την ονοματοδοσία των παρακάτω οδών, ως εξής: 

Α) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Βαρβάρας, μεταξύ των Ο.Τ. 25-27 

(βορειοδυτικά) και 20-18 (νοτιοανατολικά) σε οδό «Ανδρομέδας» (ένας από τους 

88 επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής 

Ενώσεως (IAU), 

Β) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Ιωάννου, μεταξύ των Ο.Τ. 19 (βορειοδυτικά) 

και 15 (νοτιοανατολικά) σε οδό «Κασσιόπης» (ένας από τους 88 επίσημα 

αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως 

(IAU), 

Γ) να μετονομασθεί η οδός 25ης Μαρτίου μεταξύ των Ο.Τ. 28 (βορειοδυτικά) 

και 24-26-27 (νοτιοανατολικά), σε οδό «Σείριου» (το πιο λαμπερό αστέρι του 

Μέγα Κύωνος, ενός από τους 88 επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από 

απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Δ) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Νικολάου μεταξύ των Ο.Τ 26-25-20-19-15-11 

(βορειοανατολικά) και 27-18-17-16 (νοτιοδυτικά), σε οδό «Ωρίωνος» (ένας από 
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τους 88 επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς 

Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), 

Ε) να μετονομασθεί η οδός Αγ. Μαρίνας μεταξύ των Ο.Τ. 29 (βορειοδυτικά) 

και 28 (νοτιοανατολικά), σε οδό «Κόμης τ. Βερενίκης» (ένας από τους 88 

επίσημα αποδεκτούς αστερισμούς, μετά από απόφαση της Διεθνούς Αστρονομικής 

Ενώσεως (IAU). 

         Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  41/2020.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
  ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
         ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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