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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
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               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 4/2/2013 

 

Αριθµ. Απόφασης:  17/2013    
Αριθµ. Πρακτικού:    2/2013 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση - γνωµοδότηση για την ονοµατοδοσία οδού εντός 
των ∆ιοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 
 
Σήµερα 4/2/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 1606/31-1-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               
             
Παρόντες                

1.Μανωλόπουλος Βασίλειος          5.Σεραφίδης Ιωάννης        
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία            6. Λαζαρίδης Γεώργιος 
3.Αντάρης Αθανάσιος                    7. Γρηγοριάδη Αρτεµισία 
4. Ζαχαριάδου Παρασκευή             8.Μαξούλιας Παναγιώτης                

                                                                 
Απόντες : 1 Κακής Απόστολος 
2. Μάστακας Γεώργιος     
3. ∆ασκαλάρα Θεοδώρα                                        
            
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την  
εξής εισήγηση της ∆ΤΥ του ∆ήµου µας :  
«Με αφορµή δυστύχηµα που συνέβη την 25-9-2012 στο συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου και είχε ως 
αποτέλεσµα να τραυµατιστεί θανάσιµα ο αστυνοµικός Κακαµανούδης Αντώνιος, ο οποίος βρισκόταν 
σε διατεταγµένη υπηρεσία, η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, µε το µε αριθµό πρωτ. 
7011/5/391 σχετικό έγγραφό της, προτείνει,  η οδός «Μ. Αναγνωστάκη» στην οποία συνέβη το 
δυστύχηµα, να ονοµαστεί οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη».   
Επειδή η µετονοµασία θα δηµιουργήσει προβλήµατα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην οδό και είναι αµφίβολο αν θα εγκριθεί τελικά από την επιτροπή ονοµασίας οδών της 
Περιφέρειας, προτείνεται τελικά η σηµερινή «πάροδος Μεγ. Αλεξάνδρου» του συνοικισµού Αγίου 
Νεκταρίου να ονοµαστεί οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη».     
                            
Με τον ν. 4071/2012, άρθρο 19 παργρ.2 αντικαταστάθηκε το άρθρο 8 ν. 3463/2006, και το σηµερινό 
νοµικό πλαίσιο ως προς την ονοµατοδοσία δηµοτικών οδών έχει ως εξής: «Η ονοµατοδοσία 
……οδών και πλατειών γίνεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από 
εισήγηση του οικείου συµβουλίου δηµοτικής Κοινότητας ……και σύµφωνη γνώµη Επιτροπής (στη 
συνέχεια του άρθρου παρατίθενται τα µέλη της Επιτροπής)».  
 
Με βάσει το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο, παρακαλούµε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης, λόγω αρµοδιότητας,  να αποφασίσει σχετικά, προκειµένου να προωθηθεί το θέµα για 
γνωµοδότηση στην αρµόδια επιτροπή για τις ονοµασίες των οδών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας– Θράκης και  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 



  
Επισυνάπτεται το έγγραφο της Αστυνοµίας και τοπογραφικό διάγραµµα».                
Ο Σύµβουλος κ. Αντάρης Αθανάσιος, διαφωνώντας µε την ανωτέρω εισήγηση, προτείνει η οδός «Μ. 

Αναγνωστάκη» στην οποία συνέβη το δυστύχηµα, να ονοµαστεί οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη», 

όπως προτείνει και η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, διότι µόνον έτσι τιµάται η µνήµη 

του αστυνοµικού που έπεσε στο καθήκον, και όχι µε το να δοθεί το όνοµά του σε µία πάροδο, πολύ 

µακριά από τον τόπο του συµβάντος. Προτείνει δε να τεθεί το θέµα σε ψηφοφορία µεταξύ των δύο 

προτάσεων, της δικής του και αυτή της υπηρεσίας.  

 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και τις 

δύο απόψεις, έθεσε το θέµα σε ψηφοφορία και  

        
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
Απορρίπτοντας την ανωτέρω εισήγηση, εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα 
λάβει την τελική οριστική απόφαση, τα εξής: 
 η οδός «Μ. Αναγνωστάκη» στην οποία συνέβη το δυστύχηµα, αποτέλεσµα να τραυµατιστεί 
θανάσιµα ο αστυνοµικός Κακαµανούδης Αντώνιος, ο οποίος βρισκόταν σε διατεταγµένη υπηρεσία, 
να ονοµαστεί οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη», και όχι η σηµερινή «πάροδος Μεγ. Αλεξάνδρου» του 
συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου.  
 
 

                                             
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 17/2013   
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη,  05/2/2013  

       
                   Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                         

                                          
 

Μανωλόπουλος Βασίλειος                                                      


