ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 19 Φεβρουαρίου 2016.
Αριθ. απόφασης 22

Περίληψη
Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και
πλατειών
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα της 19 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, κ. Τριανταφυλλιά
Σωτηριάδου, αριθ.πρωτ.5765/18-02-2016, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
και υπό την Προεδρία της ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (9)
μέλη, δηλαδή:
Παρόντες
1. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
7. Απόστολος Τσεγγελέτος
2. Αχμέτ Αχμέτ Ογλού
8. Τσετινές Στυλιανός
3. Εμρουλλάχ Αμπεδήν Ογλού
9. Νίκη Χοτζούδη
4. Γιάννα Ασλανίδη
5. Μαρία Γαβριηλίδου
6. Δάφνη Σταυράκη
Απόντες
1. Χασάν Αμέτ Ογλού
4. Σελαμή Κιαμήλ Ογλού
2. Γεώργιος Ασβετόπουλος
5. Χρυσούλα Μεϊμαρίδου
3. Δημήτριος Βράνιας
6. Γεώργιος Ψωμάς
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν )
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 20-01-2016 Υπηρεσιακό
Σημείωμα του αρμόδιου γραφείου για την Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών του
Δήμου η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ.: α) Άρθ. 8, Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν. 2006), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11 Απριλίου 2012)
β) Άρθ. 75, Ι.γ.14., και άρθ. 213, Ν. 3463/06, (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν. 2006)
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση
πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων αποτελεί αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 8
του ν. 3463/06 του ίδιου νόμου , όπως αυτό 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”
Προκειμένου για την έναρξη της διαδικασίας ονομασίας και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών
σας διαβιβάζουμε τα:
α) Αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 61520/26-11-2014 αίτησης της κ. Λαδά Ουρανίας (σχετ. με αρ.
28/2015 απόφαση σας)
β) Αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 41934/20-10-2015 αίτησης του κ. Χαραλαμπίδη Χρήστου
γ) Αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 126/04-01-2016 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
Επίσης παρακαλούμε για την εξέταση της ονοματοθεσίας της οδού που προέκυψε από το έργο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμού Ξάνθης “Επέκταση της Οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό
Εθελοντή Αιμοδότη”.
δ) Το από 16-02-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου
Ξάνθης. Σας γνωρίζουμε ότι η οδός που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Οδυσσέα Ανδρούτσου με Δράμας και

τέμνει τις οδούς Έλλης – Αβδήρων – 12 Αποστόλων είναι ανώνυμη. Παρακαλούμε όπως προβείτε στις
ανάλογες ενέργειες προκειμένου να ονοματοδωθεί η παραπάνω οδός.

Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στον εν λόγω Υπηρεσιακό
Σημείωμα, του αρμόδιου γραφείου, α) Αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 61520/26-11-2014 αίτησης της κ. Λαδά
Ουρανίας (σχετ. με αρ. 28/2015 απόφαση σας), β) Αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 41934/20-10-2015 αίτησης του
κ. Χαραλαμπίδη Χρήστου, γ) Αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 126/04-01-2016 Υπηρεσιακού Σημειώματος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης δ) Το από 16/02/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος
Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τις ονοματοδοσίες για τις οδούς που αναφέρονται παρακάτω ως εξής:
Α) Για την οδό που βρίσκεται μεταξύ ΔΕΗ και Πανεπιστημίου (από την οδό Βας. Σοφίας έως το χώρο
της Λαϊκής Αγοράς) που διανοίχτηκε όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και
κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου: «διανοίξεις οδών στην περιοχή της λαϊκής αγοράς» εισηγούμαστε να
της δοθεί το όνομα οδός « Πανεπιστημίου».
Β) Για την οδό που προέκυψε από το έργο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
“Επέκταση της Οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθελοντή Αιμοδότη” εισηγούμαστε να
της δοθεί το όνομα οδός «Σάρδεων».
Γ) Για την οδό που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Οδυσσέα Ανδρούτσου με Δράμας και τέμνει τις
οδούς Έλλης – Αβδήρων – 12 Αποστόλων και είναι ανώνυμη, εισηγούμαστε να της δοθεί το όνομα οδός «
Βασίλειου Βασιλειάδη πρώην Δημάρχου Ξάνθης».
…………………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-02-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

