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Από το πρακτικό της αριθµ. 11/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης. 29/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Περί ονοµατοδοσίας οδών στο αγρόκτηµα Τριλόφου

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 13η Ιουνίου  2016 ηµέρα της εβδοµάδας 

∆ευτέρα και ώρα 1:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 

µετά από την αριθµ.19840/09-06-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε

καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (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 9 µελών βρέθηκαν 

παρόντα  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1. Ακριτίδου Μαρία

2.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3.Καρκατζούνης Θεοφάνης 3. Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4.Σαραφιανός  Χρήστος 4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

5.Σαµαράς Σωκράτης

  Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος  το 1o  θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 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 αρµόδιας επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την υπ’ αριθµ. 15150/18-05-2016 

εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία λαµβάνοντας υπ όψιν :

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. 15150/06-05-2016 αίτηση του κ. Παπαθεοδώρου Σωτήριου σχετικά µε την ονοµατοδοσία της 

οδού στο αγρόκτηµα Τριλόφου έτσι όπως αυτή σηµειώνεται στο συνηµµένο απόσπασµα διαγράµµατος 

διανοµής του αγροκτήµατος Τριλόφου 

δ) την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των κατοίκων της περιοχής

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

 ε1. η αγροτική οδός η οποία εκτείνεται µεταξύ των αγροτεµαχίων 1050 και  1064 έως και τα αριθ. 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 αριθ. 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 µας, δεν βρέθηκε κάποια 

απόφαση ∆ηµοτικού ή Τοπικού Συµβουλίου ονοµατοδοσίας για τις εν λόγω οδούς, ούτε ενδεικτικές 

πινακίδες.



ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

την ονοµατοδοσία των παραπάνω οδών ως εξής :

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

1064 έως και τα αριθ. 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 

αριθ. 1382 τεµάχιο, όπως προτείνει και ο αιτών κ. Παπαθεοδώρου.

Παρακαλούµε  για  την  γνωµοδότησή  σας  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθ.83  Ν.3852/2010  και,  σε

περίπτωση αποδοχής της εισήγησής µας, για την απευθείας διαβίβασή της στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

για δικές της περαιτέρω ενέργειες κατ΄ αρµοδιότητα.

Σηµειώνουµε ότι, σε περίπτωση µη αποδοχής της εισήγησής µας και υποβολής άλλης εναλλακτικής

πρότασης, θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη 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.

 Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος επισήµανε την υπ. αριθ. 09/2016 σχετική απόφαση του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου σύµφωνα µε την οποία αποφασίζει οµόφωνα και 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 Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις 

εισηγήσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας ,τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια,  την αριθµ. 09/2016 γνωµοδότηση

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Τριλόφου, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 

παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης σχετικά µε την  ονοµατοδοσία  οδών στο 

αγρόκτηµα Τριλόφου σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την απόφαση του 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου και συγκεκριµένα:

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

1064 έως και τα αριθ. 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 

αριθ. 1382 τεµάχιο, όπως προτείνει και ο αιτών κ. Παπαθεοδώρου.    

 

                                     Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 29/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                     ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


