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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  69/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

18. ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ Ε∆ΕΣΣΑ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.137/29-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία 

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Τσιβόγλου Χρήστος  
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9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας, οι Πρόεδροι 

των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού για τα 

θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες 

κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο ο  Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρµοδιότητα των ΟΤΑ είναι µεταξύ 

άλλων και η ονοµασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η 

αρίθµηση  κτισµάτων. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3463/06 "Ονοµασία και µετονοµασία συνοικιών, 

οδών και πλατειών", όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12: 

"Η ονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συµβουλίου δηµοτικής 

ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύµφωνη γνώµη 

επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν: 
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α. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιοικητικού- Οικονοµικού ή ο προϊστάµενος του 

Τµήµατος Προσωπικού ή ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού 

Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος. 

β. ∆ύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων, που ορίζονται µε τους 

αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της. 

γ. ∆ύο καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι 

ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε επίπεδο νοµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο 

γραµµατέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. Η µετονοµασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους 

και γίνεται µε την ίδια διαδικασία." 

Επίσης σύµφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων 

υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και 

την ονοµατοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωµάτων. 

Το συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας Έδεσσας, µε την αριθ. 22/2015 απόφαση -  

εισήγησή του προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µετονοµασία: α) της οδού Πέλλης 

της πόλης της Έδεσσας, σε οδό Ιατρού Αλεξάνδρου Χατζηγιάννη, β) της οδού 

Αριστοτέλους (από την συµβολή της µε την οδό Ηφαιστίωνος µέχρι την συµβολή της µε 

την οδό Αρχελάου), της πόλης της Έδεσσας, σε οδό Αθανασίου Χατζηγιάννη, και γ) της 

πλατείας Στουγιαννάκη της πόλης της Έδεσσας, σε «Πλατεία αδελφών Χατζηγιάννη -

Γιάντση».  

Η επιτροπή του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του 

άρθρου 19 του Ν.4071/12, σύµφωνα µε το 1ο/28.1.2016 πρακτικό συνεδρίασής της 

γνωµοδότησε οµόφωνα  

1) Να δοθεί σύµφωνη γνώµη για το αίτηµα της µετονοµασίας της οδού 

Αριστοτέλους (από την συµβολή της µε την οδό Ηφαιστίωνος µέχρι την συµβολή της µε 

την οδό Αρχελάου), σε οδό Αθανασίου Χατζηγιάννη αναγνωρίζοντας τη µεγάλη 

προσφορά των αδελφών Χατζηγιάννη στην πόλη της Έδεσσας,  

2) Να µη δοθεί η σύµφωνη γνώµη για το αίτηµα της µετονοµασίας της πλατείας 

Στουγιαννάκη σε πλατεία αδελφών Χατζηγιάννη – Γιάντση και οµοίως της οδού Πέλλης σε 

οδό Ιατρού Αλέξανδρου Χατζηγιάννη, διότι έκρινε ότι: τόσο η µετονοµασία µιας πλατείας 

όπως εν προκειµένω, καθιερωµένης και γνωστής από παλιά µε το συγκεκριµένο όνοµα θα 

επιφέρει σύγχυση στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα  και στους πολίτες. 

Ακόµα θα έχει δυσµενή επίδραση στις συναλλαγές, στο εµπόριο, στις αγοραπωλησίες 

ακινήτων, στην κοινωνική και οικονοµική ζωή, στην αλληλογραφία των πολιτών και των 
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υπηρεσιών και σε κάθε άλλη δραστηριότητα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό 

και επιπρόσθετα δεν συνιστάται η ονοµασία οδών µε µακροσκελή ονόµατα.  

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του   

• το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14 

• το άρθρο 8 του ν. 3463/06  

• την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12 

• το άρθρο 213 του ν. 3463/06 

• τη µε αριθµ. 22/2015 κατά πλειοψηφία απόφαση - εισήγηση του συµβουλίου δηµοτικής 

κοινότητας Έδεσσας  

• τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε µε την 

παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Τη µετονοµασία της οδού Αριστοτέλους (από την συµβολή της µε την οδό 

Ηφαιστίωνος µέχρι την συµβολή της µε την οδό Αρχελάου), της πόλης της Έδεσσας, σε 

οδό Αθανασίου Χατζηγιάννη. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  69/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9.3.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, 

Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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