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               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

              της 23-01-2017 

 

Αριθμ.Απόφασης   007/2017       

Αριθ. Πρακτικού:   1/2017 

 

 

5ο  ΘΕΜΑ: Επανάληψη της συζήτησης,   για την 

 ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών 

 Κλεομένους και Ζωοδόχου  Πηγής (όπισθεν  

Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής), σε οδό Αθανασίου 

Δαλιανά. 

 

 

 

Σήμερα 23-01-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, 

(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, 

μετά από την Α.Π. 1360/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 

από τα μέλη, σύμφωνα με το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:      

 

Παρόντες:  

1.  Κόπτη Ελένη 

2. Γεννηματάς Ιωάννης 

3. Ματακίδου Μάρθα  

4. Τσοντάκη Μαρίνα  

5. Βενετικίδης Ιωάννη 

6. Καρμίρης Κωνσταντίνoς 

7. Μητράκας Ευάγγελος 

8. Ιακωβίδου Ελένη 

 

 

Απόντες: 

1. Τσιορβάλας Συμεών  

2. Καλαϊτζίδης Σαμψών 

3. Ταμβάκης Ιωάννης  

 ( Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

 

  

 

 



 

Η Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού .  

 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 5ο Θέμα,   της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου ότι:  

 

Με Με τη με αριθμό 11/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων του 

Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης εγκρίθηκε η ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών Κλεομένους 

και Ζωοδόχου Πηγής (όπισθεν Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής), σε οδό Αθανασίου Δαλιανά.  

Όμως η επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών - οδών και 

πλατειών Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με τη με αριθμό 4/2016 

Γνωμοδότησή της γνωμοδότησε κατά της συγκεκριμένης ονομασίας, κρίνοντας ότι «δεν συντρέχουν 

επαρκείς λόγοι για την προτεινόμενη ονοματοδοσία, σύμφωνα με την εγκύκλιο 204/28-11-1983 του 

Υπουργείου Εσωτερικών.». 

Επανερχόμενοι στο συγκεκριμένο θέμα, γνωρίζουμε στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Αμπελοκήπων τα κάτωθι : 

Ο πατήρ Αθανάσιος Δαλιανάς υπηρέτησε ως κληρικός επί πενήντα δύο (52) έτη, από τα οποία τα τριάντα 

επτά (37) εις τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής. 

Πέρα από το καθ΄ αυτό λειτουργικό και πνευματικό του έργο, διακρίθηκε και για την πλούσια 

φιλανθρωπική, κοινωνική και προνοιακή του δραστηριότητα, μαζί με τον συνεφημέριό του πατέρα Ιωάννη 

Κατηχωρίτη, ο οποίος υπηρέτησε ως κληρικός επί πενήντα (50) έτη, από τα οποία τα τριάντα εννέα (39) εις 

τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε πρώτον, την περίοδο των σεισμών του 1978 στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία ο 

πατήρ Αθανάσιος Δαλιανάς, ως προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, μαζί με τον συνεφημέριό 

του πατέρα Ιωάννη Κατηχωρίτη και με πολλούς συνεργάτες τους, άνδρες και γυναίκες, στήριξαν με κάθε 

τρόπο άστεγους και μη δυνάμενους να χρησιμοποιήσουν τις κατοικίες τους συμπολίτες μας και δεύτερον, 

το 1999 την περίοδο κατά την οποία γίνονταν στη Σερβία οι βομβαρδισμοί από το ΝΑΤΟ, ό ίδιος μαζί 

επίσης με τον συνεφημέριό του πατέρα Ιωάννη Κατηχωρίτη, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια φιλοξενίας 

και περίθαλψης προσφύγων (ιδίως παιδιών) αλλά και αποστολής στη Σερβία ειδών διατροφής, ένδυσης 

και υπόδησης. 

Αυτή λοιπόν η φιλανθρωπική, κοινωνική και προνοιακή δραστηριότητα του πατέρα Αθανασίου Δαλιανά, 

σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο εξαιρετικά ενάρετο βίο του, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους περί 

ονομασίας οδών κ.λπ., μας παροτρύνει να τον τιμήσουμε, δίνοντας το όνομά του σε ανώνυμο οδό του 

Δήμου μας, όπως  προαναφέρουμε. 

Καλείται λοιπόν το συμβούλιο της Δ.Κ. Αμπελοκήπων να επανέλθει επί του θέματος και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιπλέον ανωτέρω, να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης τη 

ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών Κλεομένους και Ζωοδόχου Πηγής (όπισθεν Ιερού Ναού 

Ζωοδόχου Πηγής), σε οδό Αθανασίου Δαλιανά.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των οδών Κλεομένους και Ζωοδόχου Πηγής (όπισθεν  

Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής), σε οδό Αθανασίου Δαλιανά. 

 



Β) Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης. .   

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 007/ 2017 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  24-01-2017 

                                                                 

                                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

    ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

             ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΤΗ               

                                                 

 

 


