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Αριθµ. Απόφασης:    34/2014
 
Αριθµ. Πρακτικού:    6 /2014 

 
Σήµερα 21/05/2014 ηµέρα Τετάρτη
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος
Κοινότητα Μενεµένης, µετά από την

που δόθηκε στον καθένα από τα µέλη
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
   
Παρόντες   
      

1.Μανωλόπουλος Βασίλειος
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία
3. Σεραφίδης Ιωάννης        
4.Ζαχαριάδου Παρασκευή
5.Αντάρης Αθανάσιος        

 
Απόντες :  Ουδείς 
           
 
  
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλλ

∆ιοικητικού.  
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο Θέµα
εξής:     ∆εδοµένου ότι  σύµφωνα µε
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
µουσικής θέτουµε υπόψη:  
Μετά από πρόταση της ∆ιοίκησης του
Αρκαδίου να ονοµαστεί  πλατεία  
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Κουκουτέγου Κλεαρέττη     

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
        της 21

                     ΘΕΜΑ: :  Ονοµασία πλατείας
                                      Κυρίµη – Αρκαδίου
. 
 

Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων
κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση
µετά από την Α.Π: 6952/21-05-2014 έγγραφη πρόσκληση

καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               

Μανωλόπουλος Βασίλειος             6. Κακής Απόστολος                
ανταφυλλίδου Γεωργία             7. Μαξούλιας Παναγιώτης           

Ιωάννης                       8. Γρηγοριάδη Αρτεµισία         .                     
Παρασκευή                9. ∆ασκαλάρα Θεοδώρα     

Αθανάσιος                       10. Λαζαρίδης Γεώργιος         
            11.Μάστακας Γεώργιος 

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη
σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/2010 (

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
∆ηµοτικής Κοινότητας ασκεί  την αρµοδιότητα χορήγησης

∆ιοίκησης του ∆ήµου, προτείνεται η πλατεία στη γωνία
πλατεία  «Γεωργίου Μύθηµη».  

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

21/05/2014 

Ονοµασία πλατείας στη γωνία των οδών   
Αρκαδίου  

αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
συνεδρίαση η ∆ηµοτική 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 

.                      

της συνεδρίασης. 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα  
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», το 

χορήγησης αδειών λειτουργίας 

πλατεία στη γωνία των οδών Κυρίµη – 



 

 

Ο Γεώργιος Μύθηµης (1950 ÷ 2013) διετέλεσε ∆ήµαρχος Μενεµένης την τετραετία 1998 ÷ 2002, για 
πολλές τετραετίες ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μενεµένης, ενώ η προσφορά του ήταν µεγάλη και στους 
αθλητικούς συλλόγους της περιοχής (διακρίθηκε ως τερµατοφύλακας στην οµάδα ΑΤΛΑΣ 
Μενεµένης).      
                 

Παρακαλούµε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, λόγω συναρµοδιότητας µε το 
αντίστοιχο Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων (η πλατεία διχοτοµείται από το 
διοικητικό όριο των δύο Κοινοτήτων), να αποφασίσει σχετικά, προκειµένου να προωθηθεί το θέµα 
ώστε να γνωµοδοτήσει η αρµόδια Επιτροπή για τις ονοµασίες και µετονοµασίες συνοικιών,  οδών 
και πλατειών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (άρθρο 8 του Ν. 3463/2006) και 
στη συνέχεια  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 

Επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραµµα.                

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  
                                                  
 
 
                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Α) Να ονοµαστεί η πλατεία στη γωνία των οδών Κυρίµη – Αρκαδίου σε πλατεία  «Γεωργίου 
Μύθηµη».  
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 34/2014   
 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη, 22/05/2014  
                            

 
 
 
                               Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                          

                                     
 
 
 

                     Μανωλόπουλος Βασίλειος                                                      


