ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 23/7/2019 συνεδρίασης
της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ

Αριθ. Συνεδρίασης : 7/2019
Αριθ. Απόφασης : 16/2019
Στο Ωραιόκαστρο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το σώμα της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων που
αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 31/17-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου
κ. Μιχαήλ Κουφουνάκη.
Η προγραμματισμένη (από την πρώτη ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας)
για την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00 Συνεδρίαση της Δημοτικής
Κοινότητας Ωραιοκάστρου,
αναβλήθηκε, λόγω μη ύπαρξης της
απαιτούμενης απαρτίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.
3852/2010), για την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, ώρα 19.00, με τα ίδια θέματα
της υπ’ αριθ. 29/03-7-2019 ημερήσιας διάταξης.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 96 του Κώδικα Δήμων & ΚοινοτήτωνΝ 3463/2006 επειδή μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν
είχε απαρτία, θα συνεδριάσει και θα λάβει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που
είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (με αριθ. πρωτ. 29/03-07-2019).
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 81 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία όπως απαιτεί το άρθρο 105 του ν. 3463/06
Δ.Κ.Κ., γιατί σε σύνολο έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4) τακτικά μέλη, δηλαδή:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.

Κουφουνάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος της Δ. Κ.

1.

Μεσιακάρης Ευάγγελος, τακτικό μέλος Δ.Κ.

2.

Δελή Ελένη, τακτικό μέλος Δ.Κ.

2.

Ίννου Στέλλα, τακτικό μέλος Δ.Κ.

3.

Γώτης Σταμάτιος, τακτικό μέλος Δ.Κ.

3.

Τσιλίγκου Ελένη, τακτικό μέλος Δ.Κ.

4.

Λύσσα Βασιλική, τακτικό μέλος Δ.Κ.

5.

Λαμπρόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος Δ.Κ

6.

Αντωνιάδου Δέσποινα, τακτικό μέλος Δ.Κ

7.

Παπαδοπούλου Ευδοκία, τακτικό μέλος Δ.Κ.

4.

Μπαρδάκας Τραϊανός, τακτικό μέλος Δ.Κ.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η δημοτική υπάλληλος του Δήμου
Ωραιοκάστρου κ. Κυριακή Τσουκαλά.
Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και εισηγούμενος το 1ο θέμα έθεσε υπόψη του
συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4104/21-2-2019 αίτησή του, ο κος Συλαίος Νικόλαος
μας ενημερώνει ότι κατέθεσε αίτηση προς την επιτροπή ονοματοδοσίας του
δήμου για τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στα αγροτεμάχια 19β, 34 και 35 του
αγροκτήματος Σιαρίφ, ιδιοκτησίας της εταιρείας του και να δοθεί το όνομα
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΛΑΙΟΥ».
Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε ότι:
Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση σχετικά με
την παραπάνω α’ιτηση και καλώ το σώμα να τοποθετηθεί επί του θέματος.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ονοματοδοσία του αγροτικού δρόμου όπως αναφέρετε παραπάνω και
παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή ονοματοδοσίας για τις δικές της
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2019
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Μιχαήλ Κουφουνάκης
(Ακολουθούν Υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο που υπάρχει στο Αρχείο του Δήμου

