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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 19-4-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 21ο :

Ονομασία μικρής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας σε:
«Πλατεία Δημάρχου Γιάννη Γάλλου».

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση1 του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
2
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος3
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
Απόντες
18. Βαλάρης Γεώργιος
19. Βόγιας Δημήτριος
20. Γιάνναρος Γεώργιος
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπελιάς Αντώνιος
23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα θέματα 11ο και 12ο της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αμέσως μετά τη συζήτηση των θεμάτων
εκτός της ημερήσιας διάταξης.
2
Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.
3
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας
Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
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Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την
υποχρέωση ως προς την πρόσκληση της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Μελιβοίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«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.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 "Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών
και πλατειών", όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12: "Η
ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη
γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν: α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Διοικητικού- Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου
Αιγαίου, ως Πρόεδρος. 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 Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H
Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς
λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία."
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Επίσης, σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων
υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία
και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη φωτιστικών
σωμάτων.
Το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας του Δ. Αγιάς, με την με αριθμό
1/2013 απόφασή του προτείνει την ονομασία της μικρής πλατείας του οικισμού της
Μελιβοίας, που βρίσκεται μπροστά από το πατρικό σπίτι του Γιάννη Γάλλου σε
«Πλατεία Δημάρχου Γιάννη Γάλλου».
Ο Δήμος Αγιάς με το υπ’ αριθμ. 4889/16-4-2013 έγγραφό του, στο οποίο αναγράφονται
αναλυτικά τα ιστορικά στοιχεία για το πρόσωπο του Γιάννη Γάλλου, ζήτησε τη
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 για την ονομασία της εν
λόγω πλατείας στην Τ.Κ. Μελιβοίας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: να εγκριθεί με απόφασή σας η ονομασία της μικρής
πλατείας του οικισμού της Μελιβοίας, που βρίσκεται μπροστά από το πατρικό σπίτι του
Γιάννη Γάλλου, σε «Πλατεία Δημάρχου Γιάννη Γάλλου», προς τιμήν του Μελιβιώτη
Δημάρχου Καλλιθέας Γιάννη Γάλλου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14,
- το άρθρο 8 του ν. 3463/06,
- την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12,
- το άρθρο 213 του Ν. 3463/06,
- το υπ’ αριθμ. 4889/16-4-2013 έγγραφο του Δημάρχου προς την επιτροπή του
άρθρου 8 του Ν. 3463/06,
- την εισήγηση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας και
- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ονομασία μικρής πλατείας που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Μελιβοίας, μπροστά από το πατρικό σπίτι του Γιάννη Γάλλου, σε «Πλατεία
Δημάρχου Γιάννη Γάλλου», προς τιμήν του Μελιβιώτη Δημάρχου Καλλιθέας
Γιάννη Γάλλου.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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