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ονομαηοθεζία οδών Κολινδρού 

 
            Η επιτροπι ονοματοκεςίασ του Διμου Πφδνασ Κολινδροφ αποτελοφμενθ 

από τουσ: α) Δζςποινα Παπαργυρίου  Πρόεδρο Δ. Κ Κολινδροφ και πρόεδρο τθσ εν 

λόγω Επιτροπισ, β) Γεϊργιο Μπιηάκθ Δ.Σ και γ) Μαριάνα Κομπατςιάρθ Δ.Σ  

φςτερα από ομόφωνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που αφορά  

πρωτοβουλία του Δθμάρχου κ. Ευάγγελου Λαγδάρθ  κακϊσ και του Προζδρου του 

Δ.Σ κ. Αυγουςτίνου Ανδρικόπουλου όπωσ επίςθσ και  του Αντιδθμάρχου τθσ ΔΕ 

Κολινδροφ κ. Κωνςταντίνου Κακάνθ μετά από ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ ολοκλιρωςε 

τθν ονοματοκεςία οδϊν του Κολινδροφ.  

          Συνζταξε το πρακτικό που περιλαμβάνει τθν ονοματοκεςία όλων των 

ανϊνυμων οδϊν, μετονομαςία, επαναπροςδιοριςμό των υπαρχόντων και το 

υπζβαλε ςτα μζλθ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Κολινδροφ προκειμζνου να λθφκεί 

απόφαςθ γνωμοδότθςθσ και ςτθν ςυνζχεια να ςταλεί ςτθν περιφζρεια ϊςτε να 

επικυρωκεί μα απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

αρμόδια επιτροπισ ονοματοκεςίασ. 

         Στουσ ανϊνυμουσ οδοφσ δόκθκαν ονόματα διακεκριμζνων προγόνων μασ 

που ςυνζβαλαν ςτθν Ιςτορία, τον πολιτιςμό και ςτθν ανάπτυξθ του Κολινδροφ, 

όπωσ επίςθσ αγίων (με ονόματα από τα εξωκκλιςια μασ), επιφανϊν θρϊων, 

ιςτορικϊν, φιλόςοφων τθσ  πατρίδοσ μασ κ.λ.π. 

         Για τθν ονοματοκεςία των οδϊν ελιφκθςαν υπόψθ τθσ επιτροπισ όλεσ οι 

προτάςεισ φορζων και πολιτϊν που κατά καιροφσ υπζβαλαν ςτον Διμο. 

        Ο Διμοσ Πφδνασ Κολινδροφ δίνει πλζον τθν δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να 

ζχουν ολοκλθρωμζνθ διεφκυνςθ κατοικίασ που αποτελεί βαςικό παράγοντα ςτα 

προςωπικά τουσ ςτοιχεία όπωσ αλλθλογραφία, Δθμόςιεσ αρχζσ, Τράπεηεσ κ.λ.π 

με τισ προδιαγραφζσ ςφγχρονθσ πόλθσ, 

        Με τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ κα δοκεί ςτθν 

Δθμοςιότθτα θ λίςτα των οδϊν κακϊσ και ο χάρτθσ με αποτυπωμζνθ τθν οδό. Με 

τθν ζγκριςθ δε τθσ απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα κα εφαρμοςτεί θ 

ονοματοκεςία των οδϊν  και κα γίνει θ ενθμζρωςθ ςτουσ χάρτεσ τθσ google. 

       Να ςθμειωκεί ότι θ υπάρχουςα ονοματοκεςία ςτον Κολινδρό ζγινε επί 

Δθμάρχου Στυλιανοφ Κοντονϊτα  ςτα τζλθ τθσ 10/ετίασ 1960 για πρϊτθ φορά. 

      Ο Διμοσ κάνει γνωςτό ότι κα προχωριςει ςτθ ςυνζχεια με τθν ονοματοκεςία  

Αιγινίου και μετζπειτα  με τθσ Τοπικζσ Κοινότθτεσ. 

                                               

                                             Από το γραφείο τφπου του Διμου Πφδνασ Κολινδροφ 


