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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο κ. *********************** απευθύνθηκε με την με αριθμό πρωτ. 40156/30-8-2017 αναφορά
του στον συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία έλαβε τον υπ’ αριθμ.
πρωτ. 16 στο βιβλίο καταγγελιών. Ζητά την μετονομασία της οδού Φιλελλήνων στον Κρόκο
σε οδό “****************” καθώς ο πατέρας του φονεύθηκε στις Επιχειρήσεις εναντίον του
Δημοκρατικού Στρατού στη θέση “Κάενικ Κονίτσης” υπηρετών στο 522ο Τάγμα Πεζικού.
Ζήτησε τη σύμπραξη του συμπαραστάτη.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Ο
ανωτέρω δημότης επηρεάζεται από την συμπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η
αναφορά του πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 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.3463/2006 ρυθμίζεται η διαδικασία της ονομασίας και
μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών.
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" 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 Ενωσης 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. Η
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."
Με την διάταξη αυτή, η ονομασία ή μετονομασία οδών προβλέπεται ως αρμοδιότητα
των Δημοτικών Συμβουλίων που ασκείται ύστερα από εισήγηση Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας και σύμφωνη γνώμη ειδικής επιτροπής.
Κατά συνέπεια είναι μία σύνθετη διοικητική ενέργεια τοπικού ενδιαφέροντος, η οποία
δεν υπάγεται στην προθεσμία των 60 ημερών (προθεσμία που επιβάλλεται δυνάμει του
άρθρου 4 Ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

Η θέση του συμπαραστάτη είναι ότι η μετονομασία μίας οδού γίνεται μόνο για
εξαιρετικούς λόγους και προϋποθέτει αιτιολογία για την απόφαση αφαίρεσης της
αρχικής ονομασίας και για την απόφαση της νέας ονοματοδοσίας.
Τσιομπάνου Αικατερίνη
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

