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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
            Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 
    Από τo υπ' αριθμ. 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 7ης 
Ιουλίου 2020. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77/2020 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση έναρξης διαδικασίας για ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή 
συνοικιών κ.τ.λ..  
 
    Στην Ορεστιάδα, σήμερα 7 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13020/03.07.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/20018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').   
 Επίσης, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν 
θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι 
εννέα (29) μέλη, τα  εξής: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
9. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
13. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
17. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 18. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   20. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
21. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 22. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
25. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 26. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
27. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ 
29. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

28. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ   

  

  ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 2. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ 
 4. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

     
Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.  
Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των 

Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv 
πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Μαρασλής, 
αναφερόμενος στο 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών & Διοικητικών, Δημήτριο Πάλλα, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα 
εξής αναλυτικά:  

«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. 
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Πρόκειται για κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, απονεμημένη στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, 
δεδομένου ότι «έχει προεχόντως μή τοπικόν χαρακτήρα, καθ` όσον δύναται νά αφορά και εις τους κατοίκους 
άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι ή εν λόγω ονομασία ή μετονομασία οδών ή πλατειών, 
συνδέεται πολλάκις προς γενικότερων ζήτημα τής απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή τής 
διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων εύρυτέρας σημασίας». 
Επομένως, η απόδοση τιμής σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα δέον να απηχεί την σύμφωνη γνώμη της 
πλειοψηφίας των δημοτών, ούτως ώστε να μην εγείρονται αμφισβητήσεις και να καθίσταται ευχερής η 
αποδοχή της ενέργειας της δημοτικής αρχής. Προς τούτο υπενθυμίζεται η δυνατότητα προηγούμενης 
διαβούλευσης από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.6/8257/03.02.2020) 

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ονομασίας νέων οδών ή μετονομασίας υφισταμένων, προτείνεται η 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να αφορά σε όλη την οδό και να αποφεύγεται η κατάτμησή της μέσω 
χρήσης πλέον της μίας ονομασίας, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση των πολιτών. (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.6/8257/03.02.2020) 

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου κοινότητας, για κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω 
των τριακοσίων (300) κατοίκων, ή του πρόεδρου κοινότητας για κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως 
τριακόσιους (300) κατοίκους. (άρθρο 8 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 19 του 
Ν. 4071/12) 

 Στους δήμους στους οποίους δεν συγκροτούνται κοινότητες, η απόφαση λαμβάνεται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου χωρίς να απαιτείται εισήγηση άλλου οργάνου της αυτοδιοίκησης. (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.6/8257/03.02.2020) 

Επιπλέον της εισήγησης του συμβουλίου της κοινότητας, όπου απαιτείται, συστατικό στοιχείο λήψης 
της τελικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία 
συμμετέχουν: 

α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού- Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος 
Προσωπικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, σε ό,τι αφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου, ως 
Πρόεδρο. 

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 Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή 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. (άρθρο 8 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/12) 

Δεδομένου ότι η γνώμη που παρέχεται από το γνωμοδοτικό όργανο χαρακτηρίζεται εκ του νόμου 
σύμφωνη, το αποφασίζον όργανο, ήτοι το δημοτικό συμβούλιο, δεσμεύεται, ως προς το περιεχόμενο αυτής, με 
την έννοια ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που του υποδεικνύεται με τη 
γνωμοδότηση. (ΣτΕ 460/2001) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.6/8257/03.02.2020) 

Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία. (άρθρο 8 
Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/12) 

 Για παράδειγμα, λόγο μετονομασίας θα μπορούσε να συνιστά η ύπαρξη οδού στον ίδιο δήμο, ή σε 
πολύ κοντινή απόσταση σε όμορο δήμο, με το ίδιο όνομα, ή οδού με δυσπρόφερτο ή κατά κρίση ακατάλληλο 
όνομα ,κ.τ.λ. Συνεπώς, η επίκληση «εξαιρετικών λόγων» πρέπει να αιτιολογείται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς 
στο πρακτικό της απόφασης ή να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.6/8257/03.02.2020) 

Επισημαίνεται ότι, πρόκειται για αρμοδιότητα που πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ, δεδομένων των 
επιπτώσεων που συνεπάγεται η αλλαγή ονομασίας τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην 
προσαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα νέα δεδομένα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα 
μεγάλων οδών της Πρωτεύουσας, που παρά τις, από ετών, αποφάσεις μετονομασίας τους, εξακολουθούν 
χάριν συνήθειας, να αναφέρονται από τους πολίτες με τις παλαιές τους ονομασίες (π.χ. Πανεπιστημίου αντί 
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Ελευθερίου Βενιζέλου, Πειραιώς αντί Παναγή Τσαλδάρη, Πατησίων αντί 28ης Οκτωβρίου κλπ). (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.6/8257/03.02.2020) 

Χρονικό διάστημα για την μετονομασία υφιστάμενης οδού, πλατείας ή συνοικίας δεν υφίσταται στην 
κείμενη νομοθεσία, δεδομένου ότι συναρτάται με τους λόγους επίκλησης της αναγκαιότητας για την 
μετονομασία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.6/8257/03.02.2020) 

H ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών «τελειώνεται ήδη με ατομικού χαρακτήρα 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» (ΣτΕ 2396/2019), η οποία, ως εκ της φύσεώς της, υπόκειται στον 
έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 227 του ν. 3852/ 2010, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή 
από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.6/8257/03.02.2020) 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου με 
την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη 
ονομασίας ή μετονομασίας οδού 
κλπ 

Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Η εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, 
από τον πρόεδρο αυτού, οποτεδήποτε και με 
οποιαδήποτε αφορμή. 

2 

Αποστολή της απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου στο 
συμβούλιο κοινότητας ή στον 
πρόεδρο κοινότητας (εφόσον 
υφίσταται κοινότητα) προκειμένου 
να εισηγηθεί την ονομασία ή 
μετονομασία 

  

Εισήγηση του συμβουλίου 
κοινότητας 

Συμβούλιο 
Κοινότητας 

Το δημοτικό συμβούλιο τάσσει προθεσμία εντός 
της οποίας το συμβούλιο κοινότητας ή ο πρόεδρος 
κοινότητας παρέχει την εισήγησή του. Εφόσον η 
τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, 
ακολουθείται η επόμενη ενέργεια (3). 
Στην περίπτωση που δεν υφίσταται κοινότητα, για 
την ονομασία ή μετονομασία της οδού κλπ, η 
εισήγηση πραγματοποιείται από το δημοτικό 
συμβούλιο. 

3 

Αποστολή της εισήγησης στην 
επιτροπή του άρθρου 8 του ν. 3463/ 
2006 προκειμένου να γνωμοδοτήσει 

  

Διαβιβαστικό Δημάρχου  

Επιτροπή του 
άρθρου 8 του 
ν. 3463/ 2006 

Προκειμένου να μην εκκρεμούν αιτήματα 
ονομασίας ή μετονομασίας οδών κλπ, προτείνεται 
η συνεδρίαση της επιτροπής τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα, εφόσον φυσικά υφίστανται σχετικά 
αιτήματα. 

4 
Απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου επί της σύμφωνης 
γνώμης της επιτροπής 

Δημοτικό 
Συμβούλιο 

Στην συνεδρίαση καλείται υποχρεωτικά, με 
δικαίωμα ψήφου, ο πρόεδρος της κοινότητας στην 
περίπτωση που αφορά στην ονομασία ή 
μετονομασία δρόμων κλπ της κοινότητας αυτής 
(άρθρα 81 & 82 του ν. 3852/ 2010) 
Η πρόσκληση και συμμετοχή στην συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου μέσω παροχής ψήφου 
του προέδρου της κοινότητας πραγματοποιείται 
ασχέτως παροχής εισήγησης από το συμβούλιο 
της κοινότητας ή τον πρόεδρο κοινότητας. 

5 
Δημοσίευση και ανάρτηση της 
απόφασης 

Αρμόδια 
υπηρεσία του 
δήμου 

Η δημοσίευση και ανάρτηση πραγματοποιείται 
αμμελητί από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου. 
Καίτοι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
είναι εκτελεστή από τη δημοσίευσή της, 
προτείνεται η αναστολή εκτέλεσής της μέχρι την 
άπρακτη πάροδο του χρονικού διαστήματος των 
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δεκαπέντε ημερών σύμφωνα με το αρ. 227 του 
ν.3852/2010, εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί 
διοικητική προσφυγή. 

6 
Πραγματοποίηση της υλικής 
ενέργειας ονομασίας ή 
μετονομασίας της οδού κλπ 

Αρμόδια 
υπηρεσία του 
δήμου κατά 
περίπτωση 

Αναγκαία καθίσταται η ενημέρωση δημοτών, 
υπηρεσιών και επιχειρήσεων, για την ονομασία ή 
μετονομασία οδού κλπ, μέσω της ιστοσελίδας του 
δήμου καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ή 
τρόπου. Αυτονόητη είναι και η τοποθέτηση ή 
αλλαγή πινακίδων πληροφορίας 

 
 
 
Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρος τoυ Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τo Δ.Σ. vα αποφασίσει επί του 

θέματος.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαβών υπόψη του την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου, και την προαναφερόμενη νομοθεσία 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
================== 

1. Την έγκριση έναρξης διαδικασίας για ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών κ.τ.λ.. 
καθώς διαπιστώθηκε η εν λόγω ανάγκη.  

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 77/2020. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
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