
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ             ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – Δ.Τ.Υ. 
ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Α.Μ. (Γ/4)

                   Βέροια 14-07-2020
                   Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ταχ.Δ/νση : Βικέλα 4, 59100 Βέροια
Πληροφορίες : Μ. Ιωαννίδης
Τηλ. : 23313-50565
FAX : 23310-21777
Email: ioannidis.m@veria.gr 

Προς :  Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Θέμα: Ονοματοδοσία της κεντρικής οδού εισόδου στην κοινότητα Κάτω Βερμίου Βέροιας σε 
οδό Αστερίου Κουκούδη

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 «Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με 
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του 
οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία συμμετέχουν: 
α) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού  ή της νομαρχίας, ως πρόεδρος, β) Δύο εκπρόσωποι της 
τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη διοικούσα 
επιτροπή της και γ) Δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της ιστορίας της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας. Η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο».
Με την υπ. αρίθ. 8774/21-03-2018 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων 
Βλάχων ζητήθηκε η ονομασία μίας οδού της πόλης της Βέροιας σε οδό «Αστερίου Κουκούδη».
Ο Δήμαρχος Βέροιας κατόπιν διαδικασίας ωρίμανσης του αιτήματος και εξεύρεσης διαθέσιμης 
οδού προς ονοματοδοσία, πρότεινε την ονομασία της κεντρικής οδού εισόδου στην κοινότητα Κάτω 
Βερμίου για να λάβει το προτεινόμενο όνομα, τιμώντας τον Αστέριο Κουκούδη. 
Η κεντρική οδός εισόδου στην κοινότητα Κάτω Βερμίου εκτείνεται από την είσοδο στον οικισμό 
όπως αυτή ορίζεται από την αντίστοιχη πληροφοριακή πινακίδα έως και την κεντρική πλατεία του 
χωριού. 
Με την υπ. αρίθ. Δ.Υ./10-07-2019 απόφασή του ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Βερμίου 
γνωμοδότησε θετικά για την ονομασία της οδού.
Στην συνέχεια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 με την υπ. αρίθ. 6/2020 
απόφασή της (αρ. πρακτικού 1/2020) γνωμοδότησε επίσης θετικά για την μετονομασία της οδού 
αφού συνέτρεχαν οι εξαιρετικοί λόγοι του άρθρου 8 για την μετονομασία 
Καλείται το Δ.Σ. Βέροιας να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της ονοματοδοσίας της κεντρικής 
οδού εισόδου στην κοινότητα Κάτω Βερμίου σε οδό Αστερίου Κουκούδη.
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