
Σελίδα 1 από 3 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 22.02.2023, από 15:00 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.02.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 2145 

 
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

26/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 4ης/ 22.02.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 8ο : Έγκριση ονομασίας οδού (2η έκδοση) στην Κοινότητα Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 22.02.2023, ώρα 15:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

1930/18.02.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2023) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 21. Γαλλής Γεώργιος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Μακροβασίλης Βασίλειος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Μεταξοχωρίου.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: 6ΘΩ5Ω6Ι-ΔΩΧ
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 8ο: Έγκριση ονομασίας οδού (2η έκδοση) στην Κοινότητα Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Μεταξοχωρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

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». 

 

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 της Κοινότητας Μεταξοχωρίου του Δ. Αγιάς, με την με αριθμό 2/03-02-2023 απόφασή του, 

πρότεινε την ονομασία οδού της κοινότητας Μεταξοχωρίου. 

 

Ο Δήμος Αγιάς με το υπ’ αριθμ. 1388/07-02-2023 έγγραφό του ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 

του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 για την ονομασία οδού του οικισμού της Κοινότητας Μεταξοχωρίου, 

σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κ. Μεταξοχωρίου. 

 

Η επιτροπή Ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 

με το υπ’ αριθμ. 3/19-12-2022 Πρακτικό της δέχθηκε ομόφωνα την ονομασία οδού της κοινότητας 

Μεταξοχωρίου σύμφωνα με την απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Κ. Μεταξοχωρίου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 8 και του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 

• Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4071/12 

• Το με αριθμό πρωτ. 24596/269597/30-1-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν.4071/2012 

• Την με αριθμό 2/03-02-2023 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Μεταξοχωρίου 

• Το με αριθμό 1/07-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, 

οδών και πλατειών 

Εισηγούμαστε  να εγκριθεί η ονομασία οδού της Κοινότητας Μεταξοχωρίου, ως εξής:   

• Ο δρόμος από Οικία Ευρ.Παπακώστα έως οικόπεδα Αφών Μπασιανά να ονομασθεί οδός 28ης 

Οκτωβρίου Α ( Εθνική εορτή – Επέτειος του «ΟΧΙ») 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 8 και  75 παρ. Ι.γ.14 του ν. 3463/06 (Α΄ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας»,  

- τις διατάξεις του  άρθρου 19 του ν. 4071/12 (Α΄ 85'): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», 

- το με αριθμό πρωτ. 24596/269597/30-1-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας περί Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 19 του ν.4071/2012, 

- το με αριθμό 3/19-12-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών 

και πλατειών, 

- την με αριθμό 2/03-02-2023 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεταξοχωρίου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία  συμμετείχε και έδωσε θετική ψήφο ο πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Μεταξοχωρίου, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
α. Εγκρίνουμε την ονομασία οδού της Κοινότητας Μεταξοχωρίου, ως εξής:   

• Ο δρόμος από Οικία Ευρ.Παπακώστα έως οικόπεδα Αδερφών Μπασιανά να ονομασθεί οδός 28ης 

Οκτωβρίου Α ( Εθνική εορτή – Επέτειος του «ΟΧΙ»). 

β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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