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                         το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

  ΘΕΜΑ 2ο ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Μετονομασία οδού».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
  Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι μεταξύ
άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η
αρίθμηση κτισμάτων, ενώ με το άρθρο 8 του Ν.3463/2006 η ονομασία των συνοικιών,
οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου...
Έπειτα από την εφαρμογή του Καλλικράτη,το άρθρο 8 του Ν.3463/2006 αντικαθίσταται
από την §2 του αρθ.19 Νόμου 4071/2012 ως εξής:

   «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:
 α. Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος
Προσωπικού ή ο προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή
Νοτίου Αιγαίου,ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων,που ορίζονται με τους αναπληρωτές
τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, οι οποίοι ορίζονται,μαζί με
τους  αναπληρωτές  τους,από  τον  Γενικό  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.  Η
Επιτροπή συγκροτείται  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  σε  επίπεδο  νομού.  Με  την  ίδια  απόφαση  ορίζεται  ο  γραμματέας  και  ο
αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού.
Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.»

Στην Δ.Κ.Άνοιξης κατατέθηκε η υπ΄αριθμόν 9268/20-02-2019 αίτηση του συμβούλου της
Δ.Κ.Άνοιξης κ.Κυριάκη Δημητρίου, όπου αιτείται την μετονομασία της οδού Ιωάννη Μεταξά
σε Θανάση Μυλωνά προς τιμή του συγχωριανού μας ηθοποιού καθώς σε αυτόν τον δρόμο
είναι το πατρικό του σπίτι και θα έπρεπε να τιμηθεί η μνήμη του.



 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Προτείνω ότι να μην γίνει η μετονομασία της οδού Ιωάννη Μεταξά σε Θανάση Μυλωνά,
διότι η οδός έχει όνομα από ένα ιστορικό πρόσωπο και θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην
αλληλογραφία  των  κατοίκων  της  οδού,  στις  σχέσεις  τους  με  δημόσιες  υπηρεσίες  και
γενικότερα στην καθημερινότητά τους.

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.   

                                                                                    
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

                                                                                        ΠΙΠΕΡΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Η υπ΄αριθμό 9268/20-02-2019 αίτηση.


