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Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Μετονομασία οδού Ρήγα Φεραίου στον Αγ. Γεώργιο σε οδό Γεωργίου Πέϊου

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. 20663/03-09-2019 αίτησή του ο κ. Πέιος Γεώργιος ζητά την μετονομασία οδού της
κοινότητας Αγ. Γεωργίου στο όνομά του. Ο δρόμος που προτείνει για μετονομασία ο κ. Πέιος
Γεώργιος ονομάζεται σήμερα οδός Ρήγα Φεραίου.
Με την υπ. αρίθ. 02/2020 απόφασή της η Κοινότητα Αγ. Γεωργίου γνωμοδότησε αρνητικά για την
μετονομασία της οδού.
Στην συνέχεια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 με την υπ. αρίθ. 7/2020
απόφασή της (αρ. πρακτικού 1/2020) γνωμοδότησε επίσης αρνητικά για την μετονομασία της οδού
αφού δεν συνέτρεχαν οι εξαιρετικοί λόγοι του άρθρου 8 για την μετονομασία
Καλείται το Δ.Σ. Βέροιας να αποφασίσει για την μετονομασία ή μη της οδού Ρήγα Φεραίου στον Αγ.
Γεώργιο σε οδό Γεωργίου Πέϊου.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών &
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