
 

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

                   Βέροια 17-09-2020
                   Αριθμ. Πρωτ.: 16370

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

Προς :  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: Γνωμάτευση για την μετονομασία οδού

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. 16370/25-08-2020 αίτησή τους οι κάτοικοι μίας οδού στην περιοχή Πανοράματος 
Βέροιας (όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο), ζητούν την ονοματοδοσία της οδού η οποία 
έως σήμερα παραμένει ανώνυμη με αποτέλεσμα την δυσκολία επικοινωνίας των κατοίκων με 
δημόσιους φορείς, τράπεζες κλπ. 
Για την ονοματοδοσία της οδού απαιτείται η καταρχήν απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την 
αναγκαιότητα ονοματοδοσίας σύμφωνα με την εγκύκλιο 8 (Α.Π. 8257/3-2-2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών).
Προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η ονοματοδοσία της οδού με το όνομα «Καστελλορίζου». 
Η ονομασία προτείνεται για να τιμηθεί το ακριτικό αυτό νησί της Πατρίδας μας. 
Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την καταρχήν ονομασία ή 
μη, μίας ανώνυμης οδού της περιοχής Πανοράματος της Βέροιας, στο όνομα «Καστελλορίζου», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 

Συνημμένα:
Η υπ’ αρίθ. 16370/25-08-2020 αίτηση
Τοπογραφική αποτύπωση

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

Ο Συντάξας

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλ/γος Μηχ/κός
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Ο Δντής Τ.Υ.
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