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Ονοματοδοσία οδών στην Δημοτική 
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

                                                                    

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 
18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16:00 μ.μ., το  
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα
από την αρ.πρωτ:10896/οικ/12-3-2019 έγγραφη Πρόσκληση της 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 Δημοτικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι 
κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ            
2. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ                                       ΟΥΔΕΙΣ          
3. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
4. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών, με παρόντα μέλη πέντε (5) μέλη
από σύνολο πέντε (5) μελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε
το  λόγο  και  εισηγούμενη  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε  στα  μέλη  του
συμβουλίου   την  υπ.  αρ.  πρωτ.6722/13-2019   έγγραφη  εισήγηση  της   Δ/νσης
ΤεχνικώνΥπηρεσιών/Τμήματος Η/Μ Έργων Σηματοδότησης & Εγκαταστάσεων, η οποία
κατόπιν αιτήσεως του κ. Δ.Ε. ζητεί γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου   σύμφωνα
με το άρθρο 82 Ν. 3852/2010 επί της ονοματοδοσίας δύο οδών :



α) της  οδού  που  εκτείνεται  από  την  Επαρχιακή  οδό  με  αριθ.30  “Γεωργική  Σχολή
Θεσ/νίκης-Νέο Ρύσιο-Αγ.Παρασκευή-Σουρωτή-Βασιλικά” έως τον οικισμό γνωστό
ως “ΧΡΩΜΑ” και αποτελεί το υπ΄αριθ.531 ρέμα σύμφωνα με την Οριστική Διανομή
του Υ.Γ. 1932 και έχει αποχαρακτηριστεί  σύμφωνα με το  με α.π.07/5794/14-06-
2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της  Περιφέρειας,   σε  οδό
“Αγίου Λουκά του Ιατρού”.

 β) της οδού που αποτελεί παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση του 504Β οικοπέδου,
με  την  υπ΄αριθ.  632/2006/Δ-417  απόφαση  του  Γ.Γ.  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, (γ) σχετικό, ΦΕΚ  Δ 417/17.5.2006, “Παραχώρηση λωρίδας σε κοινή
χρήση από το υπ΄αρ. 504Β οικ. στον οικισμό Αγίας Παρασκευής”, είναι  κάθετη
στην  ανωτέρω  οδό  και  οδηγεί  στο  505  τεμάχιο  (αδιέξοδη  οδός)    ,  σε  οδό
“Ευτυχίας”.

Σύμφωνα  με την ανωτέρω 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.Δ.Δ.Α. «Ανάγκη μοναδικής και 

πλήρους ονομασίας και αρίθμησης οδών για την παροχή κατ΄οίκον ταχυδρομικής 

εξυπηρέτησης»

γ) το με α.π.07/5794/14-06-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας ,(β) σχετικό, σύμφωνα με το οποίο το υπ΄αριθ.531 ρέμα της Οριστικής 

Διανομής του Υ.Γ. δεν υφίσταται πια, αλλά αποτελεί εξ΄ολοκλήρου αγροτική οδό.

δ) την υπ΄αριθ. 632/2006/Δ-417 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
(γ) σχετικό, ΦΕΚ  Δ 417/17.5.2006, “Παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση από το
υπ΄αρ. 504Β οικ. στον οικισμό Αγίας Παρασκευής”.

ε) την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των κατοίκων της περιοχής

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

στ1  .    H οδός  που εκτείνεται  από την  Επαρχιακή  οδό με  αριθ.30  “Γεωργική  Σχολή

Θεσ/νίκης-Νέο Ρύσιο-Αγ.Παρασκευή-Σουρωτή-Βασιλικά”  έως τον  οικισμό γνωστό  ως

“ΧΡΩΜΑ” και αποτελεί το υπ΄αριθ.531 ρέμα σύμφωνα με την Οριστική Διανομή του Υ.Γ.

1932 και έχει αποχαρακτηριστεί  σύμφωνα με το  με α.π.07/5794/14-06-2005 έγγραφο

της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας, είναι  διανοιγμένη  και

ασφαλτοστρωμένη.

στ2  .   Η οδός η οποία σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  632/2006/Δ-417 απόφαση του Γ.Γ.

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  (γ)  σχετικό,  ΦΕΚ   Δ  417/17.5.2006,  αποτελεί



“Παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση από το υπ΄αρ. 504Β οικ. στον οικισμό Αγίας

Παρασκευής”, είναι διανοιγμένη και τσιμεντοστρωμένη.

ζ) το ότι ανατρέχοντας στο αρχείο το οποίο έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία , δεν 

βρέθηκε κάποια απόφαση Δημοτικού ή Τοπικού Συμβουλίου ονοματοδοσίας για τις εν 

λόγω οδούς.

Εισηγήθηκε υπέρ της ονοματοδοσίας των οδών :

α) της  οδού  που  εκτείνεται  από  την  Επαρχιακή  οδό  με  αριθ.30  “Γεωργική  Σχολή

Θεσ/νίκης-Νέο Ρύσιο-Αγ.Παρασκευή-Σουρωτή-Βασιλικά”  έως τον  οικισμό γνωστό  ως

“ΧΡΩΜΑ” και αποτελεί το υπ΄αριθ.531 ρέμα σύμφωνα με την Οριστική Διανομή του Υ.Γ.

1932 και έχει αποχαρακτηριστεί  σύμφωνα με το  με α.π.07/5794/14-06-2005 έγγραφο

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της  Περιφέρειας,   σε  οδό  “Αγίου Λουκά του

Ιατρού”.

Το όνομα αυτό προτείνεται λόγω ότι χρησιμοποιείται άτυπα χωρίς να έχει ληφθεί

επίσημα σχετική απόφαση και υπάρχει ενδεικτική πινακίδα επί της οδού που αναγράφει

τη συγκεκριμένη ονομασία.

Ως προς το προτεινόμενο όνομα παραθέτει απόσπασμα από την ιστοσελίδα του

wikipedia.org.:           

 ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ : Ο άγιος Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως 

και Κριμαίας, αναφερόμενος και ως Άγιος Λουκάς ο Ιατρός (1877-1961), που 

αγιοποιήθηκε το Μάιο του 1996 από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν Ρώσος 

αρχιερέας και καθηγητής - χειρουργός.  

β) της οδού που αποτελεί παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση του 504Β οικοπέδου,

με την υπ΄αριθ. 632/2006/Δ-417 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

(γ) σχετικό, ΦΕΚ  Δ 417/17.5.2006, “Παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση από το

υπ΄αρ. 504Β οικ. στον οικισμό Αγίας Παρασκευής”, είναι κάθετη στην ανωτέρω οδό και

οδηγεί στο 505 τεμάχιο (αδιέξοδη οδός)   , σε οδό “Ευτυχίας”.

Το  όνομα  αυτό  προτείνεται  λόγω ότι  σύμφωνα με  τον  έλεγχο  που  έγινε  στο

αρχείο της υπηρεσίας  δεν υπάρχει  σε καμία άλλη δημοτική ή τοπική κοινότητα του

Δήμου Θέρμης  με τον ίδιο ταχυδρομικό κώδικα.

        Στη συνέχεια η Πρόεδρος  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και ότι
υπάρχει η 9/2014 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου που αφορούσε την ονοματοδοσία της
α) σχετικής οδού για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται  στην ανωτέρω εισήγηση,
εισηγήθηκε το τοπικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά   και ζήτησε από τα μέλη να
αποφασίσουν σχετικά.        
     Τα μέλη  μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Προέδρου  ψηφίζουν ως εξής:

 



                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτούν υπέρ της ονοματοδοσίας των οδών:

α)  της  οδού  που  εκτείνεται  από  την  Επαρχιακή  οδό  με  αριθ.30  “Γεωργική  Σχολή
Θεσ/νίκης-Νέο Ρύσιο-Αγ.Παρασκευή-Σουρωτή-Βασιλικά”  έως τον  οικισμό γνωστό  ως
“ΧΡΩΜΑ” και αποτελεί το υπ΄αριθ.531 ρέμα σύμφωνα με την Οριστική Διανομή του Υ.Γ.
1932 και έχει αποχαρακτηριστεί  σύμφωνα με το με α.π.07/5794/14-06-2005 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της  Περιφέρειας,   σε οδό  “Αγίου Λουκά του
Ιατρού” και
β) της οδού που αποτελεί παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση του 504Β οικοπέδου,
με την υπ΄αριθ. 632/2006/Δ-417 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
(γ) σχετικό, ΦΕΚ  Δ 417/17.5.2006, “Παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση από το
υπ΄αρ. 504Β οικ. στον οικισμό Αγίας Παρασκευής”, είναι κάθετη στην ανωτέρω οδό και
οδηγεί στο 505 τεμάχιο (αδιέξοδη οδός)   , σε οδό “Ευτυχίας”.
   

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2019.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


