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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     Αριθ.αποφ.        861/ 15-11-2018 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Από το πρακτικό της 
26ης/2018 Τακτικής  Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη 
 

Στο Πανόραμα σήμερα 15 Νοεμβρίου  2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα που βρίσκεται  στο Πανόραμα (οδός Αποστόλου Σαμανίδη 21), ύστερα από την 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του  δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Γεράνη,  με αριθ. Πρωτ. 
31876/9-11-18 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε 
με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο 
κατωτέρω θέμα: 
 
ΘΕΜΑ  26Ο  της ημερησίας διάταξης: Ονοματοδοσία πλατείας σε «Πλατεία Οικουμενικού 
Πατριαρχείου». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος  του Δ.Σ.  διαπίστωσε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα   30 δηλ.:  

Παρόντες                   Απόντες 

 
1) Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος Δ.Σ.   
2) Καρτάλης Ιωάννης 
3) Δωρής Σωκράτης  
4) Ντίτσιος Ιωάννης  
5) Γιαννούδη Ελένη 
6) Μπαμπαράτσας Γεώργιος 
7) Χατζηαντωνίου Νικόλαος  
8) Τσογκαρλίδης Παρασκευάς 
9) Κεδίκογλου Γεώργιος  
10) Ζώτου Νίκη 
11) Μπουτσιβάρης Χρήστος 
12) Κωνσταντινίδου Ανατολή 
13) Ζελίδου Παναγιώτα 
14) Σαουρίδου Σοφία  
15) Μπουλομύτης Νικόλαος 
16) Αντωνιάδης Ελευθέριος 
17) Λυρούδης Ηλίας 
18) Φαρίνη Κυριακή 
19) Παρισόπουλος Γεώργιος 
20) Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη 
21) Γιαγτζής Κωνσταντίνος  
22) Παρασκευάς Ηλίας  
23) Αντωνούδης Απόστολος 
24) Πλωμαρίτης Ευστράτιος 
25) Αντωνόπουλος Γεώργιος 

1) Τιτόπουλος Ηρακλής  
2) Μαρκούδης Δημήτριος 
3) Κελεπούρης Χαράλαμπος 
4) Αποστολίδου Χαρίκλεια, Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
5) Τσιρά Ιφιγένεια  
6) Νυφούδης Νικόλαος 
7) Γκουραμάνη Μαρία 
8) Χατζηστογιάννης Ιωάννης 
9) Γουγούσης Σπυρίδων 
10) Αγγελινούδης Βάιος 
11) Μόττας Νικόλαος 
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26) Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 
27) Καρίκας Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ 
28) Γαβρής Κων/νος 
29) Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας 
30) Σαριδάκης Ιωάννης 

 

 Στη συνεδρίαση ,σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/18 , προσκλήθηκε και παρέστη ο 
Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
 Στη συνεδρίαση νομίμως σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10  όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/18, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών & Τοπικών  Κοινοτήτων και  παραβρέθηκε ο Νικόλτσιος Αθανάσιος Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Εξοχής. 
 Για τα αναφερόμενα ακολούθησε συζήτηση  και λήφθηκαν ισάριθμες  αποφάσεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 Παραβρέθηκαν οι: Ελένη Γκένου και Αναστασία Ζαχαρίδου  υπάλληλοι του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών.  
 Πλην των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν εννέα  (9) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης, για το κατεπείγον των οποίων,  αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο 
μειοψηφούντων των Δ.Σ. Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας και Σαριδάκης Ιωάννης . 
 
 
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος του ΔΣ Μιχάλης Γεράνης  το  26ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω: 

 
       Με την υπ’ αριθμ.361/5-11-18 Αίτηση του Συνδέσμου Κατοίκων  Συνοικισμού των 
Κωνσταντινοπολιτών για λόγους ιστορικής σχέσης του Συνοικισμού με την Κωνσταντινούπολη 
ζητείται  να ονομαστεί η νέα πλατεία στη συμβολή των οδών Σεφέρη και Βάρναλη σε «Πλατεία 
Οικουμενικού Πατριαρχείου». 
     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. 
           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: 
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 ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με 
τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H 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." 
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     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 Πυλαίας  με την υπ' αριθ.  24/12-11-18 αποφάσισε για 
λόγους αποκατάστασης της ιστορικής σχέσης του Συνοικισμού με την Κωνσταντινούπολη , για την 
ονοματοδοσία της πλατείας όπως θα διαμορφωθεί στην οδό Σεφέρη και Βάρναλη  
       
 Με βάσει όλα τα ανωτέρω το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει: 
 α)  για την  ονοματοδοσία της νέας πλατείας στη συμβολή των οδών Σεφέρη και Βάρναλη να     
ονομαστεί «Πλατεία Οικομενικού Πατριαρχείου».        
 
Παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την σχετική με το θέμα εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία εξ’ ολοκλήρου 
περιλαμβάνεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης. 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση αναφέρονται 
αναλυτικά το Δ.Σ. εγκρίνει  την απόφαση 24/12-11-18 της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας  και 
συγκεκριμένα την  ονοματοδοσία της νέας πλατείας στη συμβολή των οδών Σεφέρη και Βάρναλη  
σε  «ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ».        
 
ΚΑΤΑ στο θέμα αυτό ψήφισαν οι ΔΣ Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας και Σαριδάκης Ιωάννης 
 
 
Η απόφαση πήρε α.α.      861/15-11-18. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
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