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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το υπ’ αριθµ. 5/08-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 47/2017      ΘΕΜΑ : «Περί ονοµατοδοσίας οδών στη ∆ηµοτική 

Κοινότητα Πλαγιαρίου» 
 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 8η Φεβρουαρίου 2017 ηµέρα 
Τετάρτη  και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 3508/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 
96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 24 
δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Κοντοπίδης Γεώργιος 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Χρυσοχόου Παύλος 

7 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

9 Γκιζάρης Στέργιος 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Λιάντας ∆ηµήτριος   

15 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος   

20 Σαραφιανός Χρήστος   

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
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κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 

Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
Το 6ο και το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
Για την συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πλαγιαρίου κ. Μωραίτης Αργύριος η µε το υπ αριθµ. 3510/02-02-2017 έγγραφο της Προέδρου του 
∆.Σ. ο οποίος δεν παρέστη. 
 
Η πρόεδρος  εισηγούµενη το 10ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 8 
του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) «Η ονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται µε απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού 
συµβουλίου ή παρέδρου και σύµφωνη γνώµη επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν: 
α. Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της ∆ιεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης του νοµού, ως πρόεδρος. 
β. ∆ύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων, που ορίζονται µε τους 
αναπληρωτές τους από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή της και 
γ. ∆ύο καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.  
H Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού». 
 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου : 
 
1. την αριθµ.πρωτ. 44539/21-12-2017 εισήγηση του Τµήµατος Η/Μ Έργων Σηµατοδότησης & 
Εγκαταστάσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία η υπηρεσία  λαµβάνοντας 
υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρ. 8 του Ν. 3463/06 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.2 
του άρθρου 19 του Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α΄/11-04-2014 σχετικά µε την «Ονοµασία και µετονοµασία 
συνοικιών, οδών και πλατειών» και του αρθ. 75 του Ν.3463/06,  

β) το αριθ. 46546/21-09-2006 έγγραφο του Υπ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Ανάγκη µοναδικής και πλήρους 
ονοµασίας και αρίθµησης οδών για την παροχή κατ΄οίκον ταχυδροµικής εξυπηρέτησης» 

γ) την αριθ. 19/2016 Απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου µε 
την οποία αποφασίστηκε η ονοµασία οδών σε “Έβρου” και “Μεγάλη Βρύση” 

δ) την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των κατοίκων της περιοχής σύµφωνα µε τα 
υπάρχοντα στοιχεία 

ε) την αυτοψία της υπηρεσίας κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα κάτωθι :  

► η οδός η οποία εκτείνεται από το αγροτεµάχιο 1345 έως και το αριθ. 1348 , είναι διανοιγµένη και 
διαµορφωµένη µε υλικό τρία άλφα και κατά µήκος της υπάρχουν αρκετές κατοικίες. Η οδός είναι 
αποτυπωµένη στο διάγραµµα συµπληρωµατικής διανοµής έτους 1958 του αγροκτήµατος 
Πλαγιαρίου. 

► η οδός η οποία εκτείνεται από το αγροτεµάχιο 515 έως και το αριθ. 517 τεµάχιο, είναι 
διανοιγµένη και διαµορφωµένη εν µέρει µε ασφαλτικό και εν µέρει µε υλικό τρία άλφα. Κατά µήκος 
της υπάρχουν αρκετές κατοικίες και είναι αποτυπωµένη στο διάγραµµα οριστικής διανοµής έτους 
1931 του αγροκτήµατος Πλαγιαρίου. 

 

 εισηγείται την ονοµατοδοσία των παραπάνω οδών ως εξής: 
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►«Έβρου» για την οδό  η οποία εκτείνεται από το αγροτεµάχιο 1345 έως και το αριθ. 1348 και  

►«Μεγάλη Βρύση» για την οδό  η οποία εκτείνεται από το αγροτεµάχιο 517 έως και το αριθ. 515  

Με την αριθ. 19/2016 απόφασή το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου και µε την υπ 
αριθµ. 02/2017 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγούνται οµόφωνα θετικά µε την 
απόδοση των ανωτέρω ονοµάτων.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
της Προέδρου και της υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 19/2016 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πλαγιαρίου, την υπ αριθµ. 02/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 
 
 
Εγκρίνει την ονοµατοδοσία οδού στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου και συγκεκριµένα:  
 
 α) «Έβρου» : για την οδό  η οποία εκτείνεται από το αγροτεµάχιο 1345 έως και το αριθ. 1348  

β) «Μεγάλη Βρύση» : για την οδό  η οποία εκτείνεται από το αγροτεµάχιο 517 έως και το αριθ. 

515  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 47/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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