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1η/3.11.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8, Ν. 3463/2006 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ  46ο: Μετονομασία της οδού Λαγκαδά, του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε

«ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ». (15/27.9.2021)

Έχοντας υπόψη: 

1.  Το άρθρο 8, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 19, του Ν.

4071/2012  (ΦΕΚ  85/Α/2012)  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την

αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωση  Οδηγίας

2009/50/ΕΚ.  Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

2.  Τη με  Α.Π.: 4459/10.3.2020 (ΑΔΑ: Ψ912ΟΡ1Υ-ΙΗΡ)  απόφαση της Διεύθυνσης

Διοίκησης, της Α.Δ.Μ.Θ., με θέμα: «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου

8 του Ν.3463/2006 σχετικά με την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών

και  πλατειών  Ν.  Θεσσαλονίκης»,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  τη  με  Α.Π.:

99390/4.6.2021  (ΑΔΑ:  92ΕΑΟΡ1Υ-ΩΙΜ)  απόφαση  της  Διεύθυνσης  Διοίκησης,

της Α.Δ.Μ.Θ..

3. Τη με αριθμ. 132 (ΑΠ: 89152/10.11.1983) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..

4.  Τη με αριθμ. 6 (ΑΠ: 8257/3.2.2020) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-

ΡΩΑ).

5.   Τη  με  Α.Π.:  20/22.10.2021  πρόσκληση  των  τακτικών και  αναπληρωματικών

μελών της Επιτροπής.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 3 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην

αίθουσα συνεδριάσεων του  κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –

Θράκης, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή του άρθρου 8, του Ν. 3463/2006.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα εξής μέλη:
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α.  Νικολέττα Νικολαΐδου,  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη του Τμήματος  Διαφάνειας,

της Διεύθυνσης Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,

ως  αναπληρώτρια  Πρόεδρος  της  Επιτροπής,  κωλυομένης  της  Προέδρου  της

Επιτροπής, Σουλτάνας Καλλίνη.

β. Αικατερίνη Ρεβάνογλου, τ. Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας, κλάδου ΠΕ02,

της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

γ.  Ελένη  Ελβανίδου,  Προϊσταμένη  Εκπαιδευτικών  Θεμάτων  κλάδου  ΠΕ02,  της

Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

Δεν παρέστησαν, αν και εκλήθησαν νομίμως, οι:

α. Σουλτάνα Καλλίνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού,  της

Διεύθυνσης Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ως

Πρόεδρος της Επιτροπής.

β.  Δρόσος Τσαβλής, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

γ.  Ιωάννης  –  Νέστορας  Λαφαζανίδης,  Αντιδήμαρχος  του  Δήμου  Κορδελιού  –

Ευόσμου, ως μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και παρουσία της γραμματέως, Ελένης Σκεπαστιανού,

υπαλλήλου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης,  η  Επιτροπή,

σύμφωνα με  την  ημερήσια  διάταξη,  έλαβε  υπόψη το  με  Α.Π.:  21479/7.10.2021

έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκη, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή η με

αριθμ.  536/2021  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Θεσσαλονίκης  με

θέμα: «Εγκρίνει  ομόφωνα τη μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε Λεωφόρο Μίκη

Θεοδωράκη» και  η με αριθμ. 17/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Β’ Δημοτικής

Κοινότητας.  

Σύμφωνα με τις: α. με αριθμ. 132 (ΑΠ: 89152/10.11.1983) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και

β. με αριθμ. 6 (ΑΠ: 8257/3.2.2020) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ),

η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους, «..διότι επιφέρει σύγχυση στις

δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και στους

πολίτες...».  Επίσης, στην ως άνω με αριθμ. 132 (ΑΠ: 89152/10.11.1983) Εγκύκλιο

του  ΥΠ.ΕΣ.  αναγράφεται: «...Οι  συνεχείς  μετονομασίες  οδών,  πλατειών  και
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συνοικιών πρέπει  να σταματήσουν.  Μόνο για εξαιρετικούς λόγους και  με πλήρη

αιτιολόγηση μπορεί να γίνει μία μετονομασία».  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισήμανε

ότι τόσο η με αριθμ.  536/2021  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου

Θεσσαλονίκης,  όσο  και  η  με  αριθμ.  17/2021  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Β’

Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, απαράδεκτα αναφέρονται σε οδό η

οποία αφορά χωρικά  4 Δήμους.

Εν όψει των παραπάνω, η Επιτροπή,

ο μ ό φ ω ν α  

Γνωμοδοτεί  αρνητικά  για  τη  μετονομασία  της  οδού  Λαγκαδά  σε  Λεωφόρο  Μίκη

Θεοδωράκη.

Επισημαίνεται  ότι,  θα  πρέπει  να  τηρείται η  εφαρμοζόμενη  διαδικασία  και  να

επισυνάπτεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  με την οποία διαπιστώνεται

και αιτιολογείται η ανάγκη ονομασίας του εν θέματι χώρου, όπως ορίζεται στο άρθρο

8, του Ν. 3463/2006 και στην υπ. αριθμ. 6 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με την

οποία: «....Η Επιτροπή μπορεί να παράσχει την (θετική ή αρνητική) σύμφωνη γνώμη

της,  μόνο  κατόπιν  ερωτήματος  του  οργάνου  που  έχει  την  αποφασιστική

αρμοδιότητα,  ήτοι  του  δημοτικού  συμβουλίου  (άρθρο  20,  παρ.  1  του  ν.  2690/

1999)» και  «....το  δημοτικό  συμβούλιο,  ως  το  κυρίαρχο  όργανο  διοίκησης  του

δήμου  οφείλει  να  αποφασίσει  για  την,  ούτως  ή  άλλως,  προβλεπόμενη  εκ  των

κείμενων διατάξεων (άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 2690/ 1999)  ανάγκη ονομασίας ή

μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών της χωρικής του αρμοδιότητας».
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Η Γραμματέας 

Ελένη Σκεπαστιανού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Νικολέττα Νικολαΐδου
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