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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7/24-5-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.

Aρ. Απόφ.: 9/24-5-2016

 Περίληψη: Ονοματοδοσία οδών στο αγρόκτημα Τριλόφου

Σήμερα, την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου

του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Τριλόφου,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  16520/17-5-2016   πρόσκληση  της  Προέδρου  κας

Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου που επι-

δόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη  του  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο 88  του

Ν.3852/10.    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη

απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:

1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος παρών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα με

υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

Η πρόεδρος  μετά τη  διαπίστωση της απαρτίας  και  εισηγούμενη  το 1ο θέμα της  ημερήσιας

διάταξης είπε τα παρακάτω:

Με  την  υπ΄  αριθμ.  15150/18-5-2016  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  μας

διαβιβάστηκε η αίτηση του κ. Παπαθεοδώρου Σωτηρίου με την οποία ζητάει την ονοματοδοσία

οδού στο αγρόκτημα Τριλόφου.

Σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση και 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΄/11-4-2014  σχετικά  με  την  “Ονομασία  και

μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών” και του άρθρου 75 του Ν.3463/06.

β) Το αριθμ. 46546/21-9-2006 έγγραφο του Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. “Ανάγκη μοναδικής και πλήρους

ονομασίας και αρίθμησης οδών για την παροχή κατ΄ οίκον ταχυδρομικής εξυπηρέτησης”.

γ) Την  αριθμ.  15150/6-5-2016  αίτηση  του  κ.  Παπαθεοδώρου  Σωτηρίου  σχετικά  με  την

ονοματοδοσία της οδού στο αγρόκτημα Τριλόφου έτσι όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο

απόσπασμα διαγράμματος διανομής αγροκτήματος Τριλόφου.

δ) Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των κατοίκων της περιοχής.

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



    ε1) η αγροτική οδός η οποία εκτείνεται μεταξύ των αγροτεμαχίων 1050 και 1064 έως και τα

αριθμ.  1030  &  1031  τεμάχια  είναι  διανοιγμένη,  ασφαλτοστρωμένη  και  κατά  μήκος  της

υπάρχουν λίγες κατοικίες.

     ε2) η αγροτική οδός η οποία εκτείνεται μεταξύ των αγροτεμαχίων 786 και 780 έως και το

αριθμ. 1382 τεμάχιο είναι διανοιγμένη, ένα τμήμα της είναι ασφαλτοστρωμένο και κατά μήκος

της υπάρχουν λίγες κατοικίες.

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,

ούτε ενδεικτικές πινακίδες προτείνετε η ονοματοδοσία των οδών ως εξής:

Α) ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ: για την αγροτική οδό η οποία εκτείνεται μεταξύ των αγροτεμαχίων 1050

& 1064 έως και τα αριθμ. 1030 & 1031 τεμάχια διότι η εν λόγω οδός διασταυρώνεται με την

επαρχιακή οδό στο ύψος της κλινικής Αγίας Μαρίνης.

β) ΕΡΜΗ: για την αγροτική οδό η οποία εκτείνεται μεταξύ των αγροτεμαχίων 786, 780 έως και

το αριθμ. 1382 τεμάχιο, όπως προτείνει και ο αιτών.

Το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε

υπόψη του την  παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθ. 83 Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την ονομασία των εν λόγω οδών ως εξής:

Α) ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ: για την αγροτική οδό η οποία εκτείνεται  μεταξύ των αγροτεμαχίων

1050 & 1064 έως και τα αριθμ. 1030 & 1031 τεμάχια διότι η εν λόγω οδός διασταυρώνεται με

την επαρχιακή οδό στο ύψος της κλινικής Αγίας Μαρίνης.

β) ΕΡΜΗ: για την αγροτική οδό η οποία εκτείνεται μεταξύ των αγροτεμαχίων 786, 780 έως και

το αριθμ. 1382 τεμάχιο, όπως προτείνει και ο αιτών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη της σχετικής

απόφασης.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/24-5-2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   

            

Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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