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ΘΕΜΑ
Αλλαγή ονομασίας οδού στην Τοπική
Κοινότητα Περιστεράς
Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 19η του μηνός
Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:32045/οικ/13-9-2018
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΝΤΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, αφού σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν
παρόντα τρία(3) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς κρίνεται αναγκαίο να
γίνει αλλαγή ονομασίας της οδού “Γύφτικα” , διότι ο χαρακτηρισμός αυτής της οδού με την
αναφερόμενη ονομασία αφενός έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις των κατοίκων και δεν την
αποδέχεται κανένας , αφετέρου δεν έχει επισημοποιηθεί από καμία δημόσια υπηρεσία.Τόνισε
ότι η Τοπική Κοινότητα είχε λάβει την υπ. αρ. 6/2014 απόφαση , σύμφωνα με την οποία
ζητούσε αλλαγή ονοματοδοσίας οδών και περιελάμβανε και την αλλαγή ονομασίας αυτής της
οδού σε “Παναγούδα” , ονομασία που χρησιμοποιείται ατύπως από τους κατοίκους εδώ και
χρόνια και είναι κοινώς αποδεκτή. Ο Πρόεδρος προτείνει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των
οδών στην Περιστερά και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των κατοίκων να γίνει αλλαγή της
ονομασίας της αναφερόμενης οδού από “Γύφτικα” σε “Παναγούδα”, οδός που ξεκινάει από το
τέλος της οδού “Ηρώων¨, από την οικία Καραγιάννη Γεώργιου και τελειώνει στην οικία Βαρλάμη
Αθανασίου, προ της αρχής της οδού ¨Παναγία”.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει αλλαγή ονομασίας της οδού “Γύφτικα” σε οδό “Παναγούδα” στην Τοπική Κοινότητα
Περιστεράς, οδός που ξεκινάει από το τέλος της οδού “Ηρώων¨, από την οικία Καραγιάννη
Γεώργιου και τελειώνει στην οικία Βαρλάμη Αθανασίου, προ της αρχής της οδού ¨Παναγία”, για
τους λόγους που στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αναφέρονται.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

