ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Aριθ. Απόφασης : 10/18-6-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 06/2018 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Περί ονοµατοδοσίας οδού σε αγροτική περιοχή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 18η Ιουνίου 2018 ηµέρα της εβδοµάδας
∆ευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,
µετά από την αριθµ. 20968/13-06-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατερίνης που
επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/
τεύχος

Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λιόλιου Αικατερίνη, πρόεδρος
Αµπατζή ∆έσποινα
Σαµαράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Γεώργιος
Φυσέκης Γρηγόριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών
(σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).
Η πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου την υπ’ αριθµ. 8086/30-05-2018 εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία λαµβάνοντας υπ όψιν:
α) τις διατάξεις του άρθρου 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 άρθρου 75 του Ν.3463/06
β) το άρθρο 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 αριθµ.8086/07-03-2018 αίτηση του κ. ∆. Α. µε την οποία αιτείται την ονοµατοδοσία της οδού που
διέρχεται από τα τεµάχια 4428, 4427 κλπ., προτείνοντας ως ονοµασία της οδού τις ονοµασίες “Ασκληπιού”,
“Απόλλωνος” και “∆ηµητρίου Θέµελη”.
δ) την αυτοψία της υπηρεσίας κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η οδός η οποία εκτείνεται µεταξύ των
αγροτεµαχίων 4428, 4426 έως και τα αριθµ. 4391 και 4386 τεµάχια είναι διανοιγµένη, ασφαλτοστρωµένη,
αποτυπωµένη στο διάγραµµα συµπληρωµατικής διανοµής έτους 1962-64 και κατά µήκος της υπάρχουν
ελάχιστες κατοικίες. Η οδός αυτή διασταυρώνεται µε την οδό Γεωργίου Σεφέρη στον οικισµό Τριλόφου και
επεκτείνεται και πέρα από το µήκος της αποτύπωσής της στο διάγραµµα της συµπληρωµατικής διανοµής
µέσω διαφόρων τεµαχίων οδηγώντας εν τέλει σε αρκετές κατοικίες.
ε) την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των κατοίκων της περιοχής
Από την υπηρεσία σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση µη αποδοχής της εισήγησης και υποβολής άλλης
εναλλακτικής πρότασης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ονόµατα οδών που θα προταθούν θα πρέπει να
µην υπάρχουν σε καµία άλλη δηµοτική ή τοπική κοινότητα του ∆ήµου Θέρµης µε τον ίδιο ταχυδροµικό
κώδικα, προς αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων στην αλληλογραφία των κατοίκων της περιοχής.
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας, τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Υπέρ της ονοµατοδοσίας οδού η οποία εκτείνεται µεταξύ των αγροτεµαχίων 4428, 4426 έως και τα αριθµ.
4391 και 4386 αγροτεµάχια ως οδός “Ασκληπιού”. Η οδός αυτή διασταυρώνεται µε την οδό Γεωργίου
Σεφέρη στον οικισµό Τριλόφου και επεκτείνεται και πέρα από το µήκος της αποτύπωσής της στο διάγραµµα
της συµπληρωµατικής διανοµής µέσω διαφόρων τεµαχίων .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/18-6-2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

