Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 10/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 240/2009
Περίληψη
Έγκριση ονομασίας & μετονομασίας οδών και πλατειών &
αναβολή λήψης απόφασης για την ονομασία πλατειών της
πόλης.
Σήμερα 6 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 2-4-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Aπόντες
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 240/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 252/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.
Σουμελίδης, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 259/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 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».
Στην περιοχή της Βέροιας (Γιοντζαλίκια) που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης και
άρχισε να ρυμοτομείται και να κατοικείται, υπάρχει η ανάγκη ονοματοθεσίας των
οδών. Παράλληλα προέκυψε η ανάγκη μετονομασίας ορισμένων οδών στην πόλη. Γι’
αυτό το λόγο η Δήμαρχος Βέροιας συνέστησε πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη
από ανθρώπους των γραμμάτων της Βέροιας και συγκεκριμένα τους:
1. Χιονίδη Γεώργιο
2. Μελετίδη Ιωάννη
3. Γαβριηλίδη Θωμά
4. Χαλκιά Παναγιώτη
5. Πετρομελίδη Παύλο,
οι οποίοι επεξεργάστηκαν και πρότειναν την ονομασία των νέων οδών.
Στη συνέχεια εστάλη στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006,
κατάλογος με τις παραπάνω οδούς, για τη απαραίτητη γνωμοδότηση.
Η επιτροπή με το υπ’ αριθμ. 1/2009 πρακτικό, γνωμοδότησε θετικά για την
ονομασία των οδών που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΤ

Προσφύγων

578-579-587-591-598-603610-615-625-626-627-632εκτός σχεδίου

2

Γιάννη Ρίτσου

615-616-617-618-619-620621-622-623-638-637-636635-633-631-628-625

3
4

Οδυσσέα Ελύτη
Φώτη Πέτσα (ΠΛΑΤΕΙΑ)

5

Χατζίκου Βούλα

6
7
8

Αποστόλου Βενετίας
Πλατεία Δημαρχείου
Ζωγράφου Ζεύξη

1

590-596-601-606-619-636635-618-605-600-595-589
625-628-615-616
472-590α-ΒΙΛΑ-623-622-608597-590
(611-616-628-629-626-625615-610)
74β
627-626-629

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9

Ρωμανίας

583-584-586-589-595-600605-612-617-631-632-630629-628-616-611-604-599594-588-585-581-582
581-585-588-594-599-598592-587-579-580 και εκτός
σχεδίου
(487α)-486-484β-488-487β646-643-644-641
641-645-642
591-592
603-604
540
578-579

10

Νίκου Αδαλόγλου

11
12
13
14
15
16

Γιάννη Αλεξιάδη (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Νίκου Σιδηρόπουλου
Μιχάλη Γεωργιάδη
Αναστάσιου Καρατζόγλου
Ηλία Νόβα (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Γιάννη Σφηνίτσα

17
18
19
20

Δημήτρη Παπαδόπουλου
Ζήση Πατσίκα
Αναστάσιου Χριστοδούλου
Κλεφτών και Αρματολών
(ΠΛΑΤΕΙΑ)

21

Θανάση Παπαζώτου

22

Αγίας Ιερουσαλήμ

23
24
25

Γλύπτη Ευάνδρου
Οννησίμου Επισκόπου
Πατριάρχη Φωτίου Α'

26

Νικολάου Καβάσιλα

27
28
29

Σάμου Χρυσογόνου
Αδέας Κασσάνδρου
Πατερίνου

30

Ποσειδίππου

31

Δρομέα Απολλοδώρου

598-599-600-601-602-597608-607-606-605-604-603
591-592-594-595-596-601600-599-598
656-660
374β-375
658-659-660-(664)-668-667666
613-618-635-633-617-612605

32
33
34
35

Ιωάννου Καμύτζη Κομνηνού
Μπεκελλίδη Σταματίου
Θεοφίλου Καμπανίας
Καλλιέργη Γεωργίου

667-659-657-660-664-668
657-659
473-472
583-471-473-472-584

36

Ψαλιδά Ξένου

597-608-622-621-607-602

37

Σφραντζή Γεωργίου

610-611-612-617-616-615

38

Δημίτσα Μαργαρίτη

εκτος-580-581-585-579-578

642-645-644-643-647-648
648-647-649-650
649-646-651-653-654
(614)-607-608-622-621
597-602-607-621-638-637620-606-601-596-590
655-654-653-652-657-658
625-628-631-633-635-634β632-629-626
651-652
667-668-669

Μετονομασία της οδού
Ιλιάδος

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Πλατεία Κοινού Μακεδόνων
(ΠΛΑΤΕΙΑ)
Σμυρλή Λώλη
Χανδρηνού Στρατηγού

(613)-605-606-620-619-618612
650-655
633-634β-632-631

Ιωάννη Καντακουζηνού
Καλλινίκου
Παπαληγούρα Παναγιώτη
Καπλανίδη Παναγιώτη
(ΠΛΑΤΕΙΑ)
Κουτσογιαννοπούλου - Ψωμά
Ελένης
Επισκόπου Νικήτα (ΠΛΑΤΕΙΑ)

606-620-637-636-619-613
472-473-470-484ε-590α
471-472-584-583
(593)-587-588-594-592
641-644-645
645

48
49
50
51
52

Θεοδώρου Σαραντηνού
Αντώνη Μούμουλου (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Μίεζας (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Νίκολας Χάμμοντ (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Παλαιάς Μητρόπολης (ΠΛΑΤΕΙΑ)

53

Αγωνιστών του 21

643-646-653-657-659-667669-666-658-654-649-647644
663
529
589-590-472-584-585
122
644-647-649-654-655-650648-645

Σπύρου Κυπριανού

603-604-605-606-607-608622-621-620-619-618-612611-610

54

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
1
2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ευθύμιος και Κορνηλία
Καραναστάση
Γεωργίου Γουδή

ΑΡΧΙΚΗ ΟΔΟΣ

3

Ολγάνου

118-119-120-121
124-126-145-146
115,440,438,436, και εκτός
σχεδίου

4

Εβραίων Μαρτύρων

94 και όχθες Τριποτάμου

5
6

Αδελφών Κούσιου
Ιωάννα Κυράνη

275α-401-400-402-403-407408α-395-396-397-398-275β
(Περιλαμβάνεται και η υπό
κατασκευή γέφυρα) και 168169α-170-171-172
Ο.Τ. 755,751 7 752,754.

Πύρρου-Αριστοφάνους
Ελευσίνιων Μυστηρίων

7

Αριστοφάνους

Ο.Τ.676,295,753,754,308,309
& περιοχή εκτός σχεδίου.

Αιανής

Λέοντος Σοφού
Κάδμου
Εβραίων Μαρτύρων
Ολγάνου

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ονομασία ή
μετονομασία των οδών και πλατειών όπως αναφέρεται παραπάνω.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Τσαμήτρου: Κύριε πρόεδρε, διαδικαστικά, επειδή έχω δεχθεί παράπονα από
πολλούς κατοίκους συμπολίτες μας που έχουν οικόπεδα στην περιοχή Στρατώνων ή
Γιοντζαλίκια σχετικά με την ονοματοδοσία των δρόμων και επειδή οι συμπολίτες

μας αυτοί και εισφορά σε γη
μέχρι 50% και εισφορά σε χρήμα 20% έχουνε
προσφέρει νομίζω ότι έχουν κάθε δικαίωμα να τους ακούσουμε. Για αυτό θα
πρότεινα να αποσυρθεί το θέμα για να τους καλέσουμε και να μας πούνε τις απόψεις
τους.
Δήμαρχος: Εάν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι
συμπολίτες, οι οποίοι είπαν την κ. Τσαμήτρου και δεν ήρθαν στον δήμο. Από την
στιγμή που ήταν δημοσιευμένα τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου στον Δήμο.
Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε μείζον ζήτημα, θα το έφερνε σε εμάς και θα το ξέραμε.
Εκτός τούτου, το να αποκτήσουν ονομασίες κάποιοι δρόμοι που δεν έχουν ονομασίες
νομίζω ότι είναι θεμιτό δεν είναι αρνητικό για τους συμπολίτες που μένουν στις
περιοχές εκείνες. Δεν κατανοώ λοιπόν κα Τσαμήτρου ποιος είναι ο λόγος που θέλετε
να αναβληθεί ένα θέμα, το οποίο θα διευκολύνει την απόφαση που θα λάβουμε αφού
έχει προηγηθεί μακροχρόνια διαδικασία.
Τσαμήτρου: Δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλουν την ονοματοθεσία απλώς για
αυτά τα ονόματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ίσως έχουν κάποιες απόψεις να μας
πούνε.
Δήμαρχος: Επειδή έχουμε ανοιχτή μια διαδικασία, όπως ακριβώς προβλέπεται
από τον κώδικα και παίρνει αρκετό χρόνο, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 8 η
ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου
τοπικού δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και στην οποία συμμετέχουν ο προϊστάμενος της
διεύθυνσης αυτοδιοίκησης κλπ ξέρετε ποια είναι, να μην σας κουράζουμε, τα μέλη
της επιτροπής. Δημιουργήθηκε παρόλα ταύτα μια άτυπη επιτροπή εκ των κυρίων
Χιονίδη, τον συγχωρεμένο Μελετίδη, Γαβριηλίδη που ασχολήθηκε με τις οδούς,
Πετρομελίδη και η συγκεκριμένη επιτροπή μετά από μεγάλο βάσανο και πάρα πολλές
συνεδριάσεις που ξεκίνησαν από το 2007 και κατέληξαν έφτασε σε σημείο να κάνει
και άλλες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές πήγαν στην περιφέρεια. Εκεί επίσης δόθηκε
ένας χρόνος κοσκινίστηκαν τα πράγματα ιδιαιτέρως. Δεν ξέρω, θα γίνουν καινούριες
προτάσεις; Θα ξαναπάει το θέμα στην περιφέρεια; Θα ξανά περιμένουμε να έρθουνε;
Πρόεδρος: Κα Τσαμήτρου, επιμένετε σαν πρόταση να αναβληθεί το θέμα;
Τσιαμήτρου: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της κας Τσιαμήτρου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ε. Γουναράς.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου,
Γ. Κάκαρης.
Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία προχωρούμε στη συζήτηση του θέματος. Ορίστε
κα Δήμαρχος.
Δήμαρχος: Όπως προαναφέρεται κε πρόεδρε και στην εισήγηση, ότι ήδη
έχουν γίνει πολλές διανοίξεις υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στην πόλη και σε
συγκεκριμένη κυρίως περιοχή που δεν έχουν ονόματα, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί
μία άτυπη επιτροπή αποτελούμενη από τους κυρίους που προανέφερα και τον
συχωρεμένο τον Γιάννη Μελετίδη. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου και όλοι μας
τους ευχαριστούμε γιατί ασχολήθηκαν πολλές ώρες ψάχνοντας, συζητώντας,
συμφωνώντας, διαφωνώντας και τελικά βρίσκοντας την χρυσή τομή την οφείλουμε
και στην μνήμη του Γιάννη που επίσης προσέφερε πάρα πολύ στην συγκεκριμένη

επιτροπή και έτσι κατέληξαν σε μια πρόταση την οποία έχετε λάβει όλοι σας. Πολύ
συγκεκριμένη για ονόματα κυρίως Βεροιέων που από την αρχαιότητα και τα
μετέπειτα χρόνια διακρίθηκαν σε αυτήν πόλη. Αυτή η πρόταση και τα βιογραφικά τα
οποία υπάρχουν και τα έχετε στα χέρια σας και δεν νομίζω ότι χρειάζεται εκτός αν
μου ζητηθεί να αναφερθώ αναλυτικά στα ονόματα και αναλυτικά στα βιογραφικά.
Εστάλει στην περιφερειακή διεύθυνση εκεί συγκλήθηκε η επιτροπή η οποία
ασχολείται με αυτά και έλαβε θετική απόφαση σε σχέση με τον πίνακα του…Γίνονται
και κάποιες αλλαγές προτάθηκαν και έγιναν επίσης δεκτές εκτός από τα καινούρια
ονόματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι νεώτεροι δωρητές του δήμου όπως
είναι η Βούλα Χατζίκου, ο Ευθύμης και η Κορνηλία Καραναστάση, οι αδερφοί
Κούσιου, η Ιωάννα Κυράνη που δώρισε στο ειδικό σχολείο. Εκτός από όλα αυτά
έχουμε και κάποιες αλλαγές. Επανέρχεται η Γεωργίου Γουδή στο παλιό της μέγεθος
διότι πολλά προσέφερε στην πόλη ο Γεώργιος Γουδής. Γίνεται και μια αλλαγή της
οδού Εβραίων Μαρτύρων με την οδό Ολγάνου ακριβώς γιατί ο Όλγανος είναι ο θεός
του ποταμού. Άρα η οδός Εβραίων Μαρτύρων που είναι παράλληλη με το ποτάμι
ακριβώς δίπλα στο ποτάμι ονομάζεται Ολγάνου με το όνομα του θεού του ποταμού
και Εβραίων ονομάζεται η οδός που είναι ακριβώς μέσα στην περίκλειστη εβραϊκή
συνοικία. Υπάρχει ένα αίτημα για ονομασία της πλατείας δημαρχείου σε πλατεία
Δημητρίου Βικέλα και μεταφορά του αγάλματος του Δημητρίου Βικέλα στην πλατεία
παρότι η επιτροπή προτείνει να ονομαστεί πλατεία δημαρχείου δεν είχε λάβει το
αίτημα τότε που συνεδρίαζε και επίσης δεν είχε τεθεί το αίτημα όταν συνεδρίαζε και
η επιτροπή της περιφέρειας. Επίσης υπάρχει ένα αίτημα του συλλόγου βλάχων και
ένα αίτημα των Ξηρολιβαδιωτών, τα οποία δεν ετέθησαν ακόμη στην επιτροπή και
για τα οποία θα πρέπει να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή και να πάρει πάλι η άτυπη
επιτροπή και εκ νέου να προταθούν στην περιφέρεια και μετά να έρθουν στο
δημοτικό συμβούλιο.
Σκουμπόπουλος: 1)Κε πρόεδρε, απαντώντας η κα Δήμαρχος στην πρόταση
της κας Τσαμήτρου για αναβολή του θέματος είπε ότι πρέπει να ονομασθούν οι
δρόμοι για να διευκολύνονται οι πολίτες κλπ και είναι πολύ σωστό. Εάν πραγματικά
αυτό είναι που την απασχολεί την κα Δήμαρχο δεν ήταν προτιμότερο αντί να
συστήσει η ίδια την άτυπη επιτροπή μπορεί να συστήνει άτυπες επιτροπές αλλά λέω
δεν ήταν προτιμότερο να φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο; Να προτείνουμε και
εμείς μέλη στην επιτροπή αυτή, την οποία βέβαια αποτελούν άξιοι συμπολίτες, αλλά
θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλους. Αλλά και να προτείνουμε και εμείς ονόματα
να τα επεξεργαστεί αυτή η επιτροπή που είναι οι ιστορικοί και λογοτέχνες αλλά και
να τα επεξεργαστεί και η άλλη η επιτροπή της περιφέρειας έτσι ώστε να μην χάνουμε
χρόνο. Να έρθω στο επιχείρημα της κυρίας Δημάρχου τι θα γίνει τώρα εάν
προτείνουμε και αποφασίσουμε άλλους δέκα δρόμους ή να μετονομάσουμε δέκα
δρόμους δεν θα έχουμε καθυστέρηση; Γιατί λοιπόν δεν φέρατε θέμα τότε; Να
κερδίσουμε το χρόνο να συστήσουμε αυτήν την επιτροπή. Ρωτώ γιατί δεν ήρθε θέμα
να προτείνουμε και εμείς ονόματα να τα επεξεργαστούν και η άτυπη επιτροπή που θα
ήταν τυπική και νόμιμη αφού θα την είχε συστήσει το δημοτικό συμβούλιο και θα
προτείναμε και εμείς ονόματα γιατί έχουμε να προτείνουμε ονόματα. Τι θα γίνει τώρα
δεν θα καθυστερήσουμε; Δεν θα πάμε τρεις μήνες πίσω αν πέσουν τρία ονόματα εδώ
μέσα; 2) γιατί δεν πέρασε το θέμα αυτό από την επιτροπή τεχνικών θεμάτων όπως
λέει ο κανονισμός του δημοτικού συμβουλίου; 3) εξετάσατε, ερευνήσατε η άτυπη
επιτροπή ή η επιτροπή της περιφέρειας, εσείς ή η υπηρεσία αν έχουμε δικαίωμα
εμείς, αν μπορούμε το δημοτικό συμβούλιο, να δώσουμε ονόματα ζώντων προσώπων
σε δρόμους της πόλης; 4)ενώ στην κυρία Καραναστάση και στους αδερφούς Κούσιου
ονοματίζουμε ένα δρόμο που έζησαν ή και τη γέφυρα που θα κάνουμε αφού είναι

δωρητές γιατί δεν κάνατε το ίδιο και στην δωρήτρια την κυρία Χατζίκου; Γιατί να
μην μετονομάσουμε δίπλα από το σπίτι της τον δρόμο και την πάμε στα Γιοτζαλίκια,
τι σχέση έχει η κυρία Χατζίκου με τα Γιοτζαλίκια;
Κάκαρης: Η Δήμαρχος συνέστησε την πενταμελή επιτροπή. Ήθελα να
ρωτήσω αν σε αυτήν την επιτροπή υπάρχει κάποιος μπούσουλας, κάποιες
κατευθύνσεις, ποια είναι τα κριτήρια της συλλογής των προσώπων, …………..γιατί
δεν είδα μέσα σε αυτά τα ονόματα κάποιο που είχαμε συνηθίσει όπως στον
αδελφοποιημένο Δήμο Στροβόλου ως πλατεία Βεροίας δηλ. μία πλατεία Στροβόλου.
Δήμαρχος: Θα μπορούσαμε κε Σκουμπόπουλε να ήταν και δεκαμελή και
δεκαπενταμελή η επιτροπή θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και άλλα πράγματα εν
πάση περιπτώσει, επελέγει αυτή η οδός δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση για τα
πρόσωπα είναι σεβαστά, αγαπητά και γνωστά σε όλους και οι ζώντες που
συμμετείχαν στην επιτροπή και ο αποθανών. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά
διότι πρέπει να πω πριν από όλα ελάτε λίγο στο πρακτικό θέμα. Φανταστείτε να
ερχόμασταν εδώ στο δημοτικό συμβούλιο και να έπρεπε να συζητάμε για δρόμους
που ενδεχόμενα να υπάρχουνε. Και εδώ ακριβώς συμμετείχε ο πατέρας ο Παναγιώτης
……. ο οποίος όπως γνωρίζετε έχει εκδώσει ένα βιβλίο σχετικό με τις οδούς που
υπάρχουν στο δήμο της Βέροιας. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε παράλληλη αναζήτηση και
από εκεί και πέρα ανατρέχανε στην ιστορία της πόλης βλέπανε παράλληλα τσεκάρανε
αν αυτές οι οδοί υπάρχουνε ήδη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρατήρηση που
έκανε ο Γιώργος Κάκαρης και κακώς δεν συμπεριελήφθη ο Στρόβολος μέσα σε αυτά.
Θα μπορούσαμε στην επόμενη πρόταση κε Θεοδωρίδη να συμπεριλάβουμε τον
Στρόβολο και μάλιστα σε ένα σημαντικό δρόμο. Και βεβαίως επιτρέπεται να τίθενται
ονόματα ζώντων. Όσο για το θέμα της Βούλας Χατζίκου πράγματι μας απασχόλησε
ιδιαίτερα επειδή είναι πολύ μικρός ο δρόμος, είναι πολύ μικρό το κομμάτι. Και πάμε
κατευθείαν στην πλατεία κτηνιατρείου η οποία με την δωρεάν Κούσιου δεσμεύτηκε
ότι θα ονομαστεί πλατεία αδερφών Κούσιου και αντίστοιχα η γέφυρα γι’ αυτό
ακριβώς δεν τέθηκε εκεί σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του δρόμου το όνομα της
Βούλας. Να αλλάζαμε την οδό κεντρικής όπου είναι ιστορικός δρόμος από το 1860
υπάρχει εκεί η παλιά αγορά δεν γινότανε………όπως την συνηθίσαμε. Μας
προβλημάτισε ιδιαίτερα το θέμα της ονομασίας της Βούλας της Χατζίκου. Αλλά δεν
γινόταν γιατί… αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα…επιτροπή τεχνικών για αυτό που
σας είπα και προηγουμένως και να μην τα επαναλαμβάνω ο κώδικας είναι απολύτως
συγκεκριμένος και διάβασα το αντίστοιχο κομμάτι.
Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι άλλο ένα
σοβαρό θέμα του δήμου που θα μείνει στην ιστορία, θα συζητιέται και θα γράφεται,
εάν δεν τροποποιηθεί από κάποιο δημοτικό συμβούλιο, το εισάγετε προς συζήτηση
στο σώμα πρόχειρα. Απάντησε η κα Δήμαρχος ότι ο κώδικας είναι συγκεκριμένος.
Και βέβαια είναι συγκεκριμένος ο κώδικας, όταν λέει ότι τις ονομασίες τις
επεξεργάζεται επιτροπή ειδικών και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο αλλά υπάρχει
και ο κανονισμός δημοτικού συμβουλίου που λέει ότι όλα τα θέματά του πριν έρθουν
στο δημοτικό συμβούλιο περνάνε από την αρμόδια επιτροπή του δημοτικού
συμβουλίου για να εισηγηθεί. Τι πείραζε να πάει το θέμα και στην επιτροπή τεχνικών
θεμάτων για να πουν την γνώμη τους τα μέλη και να το φέρουν ώριμα εδώ; Έτσι θα
θυμόταν κάποιος, όπως είπε ο κ. Κάκαρης, και τον Στρόβολο, θα θυμόταν κάποιος
άλλος κάτι άλλο, αλλά εσείς δεν ακολουθήσατε την διαδικασία που ας είπα που είναι
και δημοκρατική και σύμφωνη και θα μπορούσαμε έτσι να πάρουμε ομόφωνη
απόφαση και να λένε ότι σε ένα σοβαρό θέμα συμφώνησαν στο δημοτικό συμβούλιο.
Γιατί τώρα μας αναγκάζετε να διαφωνήσουμε. Δεν θα διαφωνήσουμε στην ουσία για
τις ονομασίες αν και συνηθίζεται από όλους τους δήμους και από τον δικό μας που

πάρθηκαν στο παρελθόν αποφάσεις να μπαίνουν ονόματα οδών κατά ενότητα.
Ονόματα σε μια περιοχή αρχαίας ιστορίας, σε άλλη περιοχή της νέας ιστορίας,
ονόματα επιφανών ανδρών σε άλλη περιοχή. Καταλαβαίνετε σύγχρονοι άνθρωποι
που προσέφεραν στην πόλη σε άλλη περιοχή ή εκεί που έζησαν και όλα αυτά δεν
ελήφθησαν υπόψη. Σας είπε η κα Τσαμήτρου ότι θέλουν να διαμαρτυρηθούν ή ότι
θέλουν να προτείνουν στην περιοχή Γιοτζαλίκια διάφορα άλλα ονόματα οι κάτοικοι
εκεί. Οι κάτοικοι εκεί είναι μια κατηγορία συμπολιτών μας και βλέπουν να μπαίνουν
ονόματα άσχετα με την ζωή τους, την ιστορία τους, με τα ήθη, με τα έθιμα τους. Θα
σας πει ειδικότερα θα το αναπτύξει η κα Τσαμήτρου. Έχει λοιπόν αυτή η πρόταση
ονόματα από την αρχαία ιστορία μέχρι σήμερα σε μια περιοχή. Αλλόκοτα πράγματα
έχει ονόματα πρώην Δημάρχων που δεν ζουν και πολύ καλά και γιατί δεν βάλανε και
εξαιρώ τον εαυτό μου για να μην παρεξηγηθώ και σύγχρονους Δημάρχους δεν πρέπει
να τους τιμήσουμε και αυτούς; Τον κ. Χασιώτη, τον κ Βλαζάκη, τον κ. Ζαμπούνη δεν
πρέπει; Αν φέρνατε θέμα στο δημοτικό συμβούλιο δεν θα προτείναμε και δεν θα
επεξεργαζόμασταν αυτήν την πρόταση καλύτερα; Δεν θα βάζαμε την κα Χατζίκου σε
εκείνη την περιοχή, που όταν θα το μάθει θα πει καλά δεν βρέθηκε κανένας άνθρωπος
εκεί πέρα να τους πει δυο κουβέντες; Δεν ξέρω αν την συμβουλευτήκατε. Με τον κ.
Κούσιο που έκανε τη δωρεά δεσμευθήκατε να ονομάσετε τον δρόμο και τον
ονομάσατε εκεί που πραγματικά αξίζει. Την κα Χατζίκου γιατί; Επειδή είναι μικρός;
Δεν μας πείθει το επιχείρημα αυτό θυμάμαι από παλιά και είχαν απορριφθεί
αποφάσεις από την νομαρχία του δημοτικού συμβουλίου του δικού μας γιατί τα τότε
δημοτικά συμβούλια έβαλαν ονόματα ζώντων ανθρώπων. Θέλουμε να τους
τιμήσουμε είναι δωρητές δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς αλλά μήπως
έπρεπε να περιμένουμε λίγο ακόμα; Καμιά φορά πάμε και στο άλλο επιχείρημα
ζώντες να τους τιμάμε και όχι όταν θα αποδημήσουν εις κύριο, για την νομιμότητα το
νέο της απόφασης να μην έχουμε ιστορίες. Εάν σας έπεισαν στο ελάχιστο τα
επιχειρήματα μου καλά είναι να το αναβάλουμε το θέμα και να επεξεργαστούμε
καλύτερα την πρόταση. Να περάσει και από το δημοτικό συμβούλιο και βέβαια δεν
θα πω ούτε θα κρίνω τους άξιους συμπολίτες μας για τα βιογραφικά. Δεν ξέρω ποιος
τα συνέταξε τα βιογραφικά αυτά. Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό να κάνω
παρατηρήσεις και εγώ σε άλλα ονόματα που υπάρχουν. Γιατί άλλα βιογραφικά είναι
φτωχότατα με πλούσιο παρελθόν των ανθρώπων και άλλα είναι πλουσιότατα αλλά
δεν ξέρω το παρελθόν τους. Ας μην πω παραπάνω . Νομίζω ότι πρέπει να το
αναβάλλουμε το θέμα κε πρόεδρε και να το επεξεργαστούμε καλύτερα αφού
συμβουλευτούμε δεν ξέρω αν το έκανε η υπηρεσία και προηγούμενες αποφάσεις
γενικές που δώσανε όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ομαδικά ονομασίες σε
διάφορες περιοχές. Πρέπει να επεξεργαστεί καλύτερα η πρόταση.
Πρόεδρος: Έκανε μια πρόταση ο κ. Σκουμπόπουλος.
Δήμαρχος: Όχι δεν δεχόμαστε την αναβολή. Τα βιογραφικά τα συνέταξε η
επιτροπή μετά από αναζήτηση στην ιστορία και στοιχεία από τους οικείους τους και
φυσικά η διαδικασία έγινε σύμφωνα με όσα έγιναν και στο παρελθόν και όσα
ισχύουν.
Τσαμήτρου: Κε πρόεδρε, θα ξεκινήσω από αυτό που είπε η κα Δήμαρχος στον
κ. Θεοδωρίδη να έχει υπόψη του, όταν θα ξανάρθει παρόμοιο θέμα να μπει και ο
Στρόβολος και ένα δεύτερο είπε ότι έχουμε προτάσεις από τους Βλάχους και από το
Ξηρολίβαδο και τους οικισμούς. Άρα σημαίνει ότι έρχονται προετοιμασμένοι με
κάποια συγκεκριμένα ονόματα. Εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει περίπου το ίδιο;
Δηλαδή η επιτροπή θα έχει ένα μεγαλύτερο κατάλογο από αυτό πολύ περισσότερα
ονόματα από τους δρόμους που έχουμε και εμείς να επιλέξουμε είτε με την επιτροπή
όπως είπε ο κ. Σκουμπόπουλος την επιτροπή τεχνικών θεμάτων ή εν πάση περιπτώσει

να έρθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο να κάνουμε όλοι μας τις προτάσεις και
μετά θα το επεξεργαστούν οι αρμόδιες επιτροπές που προβλέπονται από τον νόμο.
Επειδή έχω αντιρρήσεις και για κάποια ονόματα που προτείνονται αλλά και για
κάποια που δεν προτείνονται για αυτό θα ψηφήσω λευκό. Δεν θέλω να μπω σήμερα
σε λεπτομέρειες διότι αν ο καθένας προτείνει από 4-5 ονόματα θα γίνει χαμός.
Διαφωνώ γενικά με την διαδικασία που ακολουθείται θα προτιμούσα να έχουμε όπως
είπα ένα κατάλογο ονομάτων πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό των δρόμων. Από
τους ειδικούς βέβαια όπως προβλέπεται από τον νόμο και μετά όπως είπα να έχουμε
και εμείς τον λόγο της επιλογής. Υπάρχουν ονόματα μέσα στις προτάσεις που δεν
έχουν σχέση με την Βέροια επομένως ήταν δυνατόν να προταθούν πολύ περισσότερα
πρόσωπα εκτός και αν είχαμε αρκεστεί μόνο σε αυτούς που είχανε προσφέρει και που
η προσφορά τους και στην κοινωνία και στην πολιτική και στα γράμματα και στις
τέχνες είχαν αναγνωριστεί μέσα στη Βέροια. Αν και έχω προσωπικά την γνώμη αλλά
και η γνώμη των κατοίκων είναι αυτή όχι στην απόλυτη πλειοψηφία εν πάση
περιπτώσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Έχω την γνώμη ότι έπρεπε να ξεφύγουμε από
ονόματα που αναφέρονται στην πρόσφατη ιστορία που δεν έχει βάθος χρόνου και που
μπορεί ακόμα να διχάζουν τους πολίτες και θα χρησιμοποιηθούν ονόματα της
παλαιότερης ιστορίας και ακόμη περισσότερο ονόματα μικρά και εύηχα να τα έχουμε
να τα ακούμε ευχάριστα στα αυτιά μας και να μπορούμε να τα συγκρατούμε.
Εξάλλου η οδός Ιλιάδος που καταργήθηκε όπως και η Αφροδίτης και η Ομήρου
πιστεύω ότι μάλλον είχε παλαιότερα κάποια προεργασία να δοθούν σε εκείνη την
περιοχή ονόματα από την μυθολογία. Όσο δε για τους συμπολίτες μας που
προσέφεραν στην Βέροια βεβαίως πρέπει να τους τιμήσουμε για την προσφορά τους
και κανένας δεν έχει αντίρρηση. Πρέπει όμως να επιλέξουμε όπως είπε και ο κ.
Σκουμπόπουλος κάποιους δρόμους που θα είναι μέσα στο ιστορικό κέντρο μέσα
στην παλιά πόλη εκεί που μεγαλώσανε, εκεί που γεννηθήκανε, εκεί που διαμείνανε
και όχι να τους πετάξουμε στα Γιοτζαλίκια.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, σίγουρα η όλη διαδικασία έγινε σύμφωνα με τον
κώδικα. Έτσι λοιπόν ήρθε εδώ να εγκρίνουμε την ονομασία και την μετονομασία
όμως δεν δίνετε η δυνατότητα σε όλους εμάς του δημοτικούς συμβούλους να
κάνουμε προτάσεις. Προηγουμένως …το δικό μου και ο κύριος Κάκαρης πράγματι
είπε γιατί να μην ονομάσουμε κάποια πλατεία, πλατεία του Δήμου Στροβόλου……
και μάλιστα όταν πηγαίνουμε πάντα μας πηγαίνουν στην πλατεία του δήμου της
Βέροιας όπου εκεί φυτεύουμε κατά καιρούς και δέντρα κλπ. Είναι πάρα πολύ ορθή η
παρατήρηση όμως όπως σας είπα δεν δίνετε η δυνατότητα σε εμάς. Γιατί να μην
μπορεί το σώμα να προτείνει κάποιους δρόμους π.χ είπε ο κύριος Σκουμπόπουλος
διατελέσαντες Δήμαρχοι εγώ θα το πάω λίγο πιο πέρα διατελέσαντες πρόεδροι
δημοτικού συμβουλίου, δημοτικοί σύμβουλοι επί σειρά ετών κλπ οι οποίοι υπάρχουν
ή δεν υπάρχουν στην ζωή. Και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί στην ζωή εννοώ από τους
δημοτικούς συμβούλους. Δεν έχουμε λοιπόν τέτοια δυνατότητα θα το ψηφίσω ναι
αλλά από εκεί και πέρα δώστε την δυνατότητα και στο σώμα να κάνει πέντε
προτάσεις. Από τις πέντε προτάσεις που θα έχει το σώμα μπορεί τίποτα να μην
κρατούσε η άτυπη επιτροπή ή να ερχόταν η επιτροπή καταρχάς σύμφωνα με τον
κώδικα δεν άλλαξε τίποτα απολύτως ότι πρότεινε η άτυπη επιτροπή. Η άτυπη λοιπόν
επιτροπή είναι περισσότερο αναβαθμισμένη από το σώμα εδώ του δημοτικού
συμβουλίου; Παρόλα αυτά θα ψηφίσω γιατί πραγματικά θα γυρίσουμε ξέρετε πόσα
ονόματα έχουμε να προτείνουμε; Πάρα πολλά δεν μπορούμε όμως δεν μας δίνετε η
δυνατότητα να σηκώσουμε το χέρι να εγκρίνουμε.
Χατζηαθανασίου: Δυο κουβέντες θα πω μόνο κε πρόεδρε. Έχει δυνατότητα το
δημοτικό συμβούλιο να κάνει τις προτάσεις του. Σε αυτήν την διαδικασία

βρισκόμαστε. Έχουμε αρκετές δυνατότητες να φέρουμε δικές μας προτάσεις. Εκείνο
που έχει σημασία είναι η συμμετοχή σε μια συζήτηση αυτού του είδους. Να κάνουμε
τις παρατηρήσεις μας, παρατηρήσεις ουσίας. Για τα βιογραφικά σημειώματα έτσι
ώστε να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Από εκεί και πέρα εδώ είμαστε το δημοτικό
συμβούλιο και ασφαλώς και άλλες προτάσεις μπορούν να έρθουν για να
ενσωματωθούν σε μια επόμενη συνεδρίαση. Δεν θα μακρηγορήσω πιστεύω ότι πρέπει
να ευχαριστήσουμε την επιτροπή που κάθισε και ίδρωσε για να μαζέψει όλα αυτά τα
βιογραφικά σημειώματα και θα έλεγα είναι μια επιτροπή έγκριτων συμπολιτών μας
που μπορούσαν πραγματικά να καθίσουν και να ασχοληθούν. Με αυτήν την λογική
εγώ θα έδιωχνα από επάνω μου την ευθύνη και αισθάνομαι και λίγο ότι μου κάνουν
την χάρη αυτά τα παιδιά που κάθισαν και κάνανε αυτή τη δουλειά. Αισθάνομαι ότι ο
άλλος μου έκανε χάρη. Με αυτά τα λίγα πιστεύω ότι έχουμε την δυνατότητα να
κάνουμε τις προτάσεις μας.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, κα Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι άλλο ένα
σοβαρό, σοβαρότατο θέμα έρχεται πρόχειρα με άτυπες επιτροπές, όπως συνηθίζει
τελευταία η κα Δήμαρχος. Το είδαμε στην άτυπη επιτροπή για τα ενενήντα χρόνια
της Βέροιας, το βλέπουμε σήμερα. Εισηγείται άτυπη επιτροπή για την πρόταση
ονομασίας και μετονομασίας οδών. Βέβαια το θέμα θα μπορούσε να είχε έρθει όπως
είπαν πριν λίγο εδώ είτε ως καταρχήν απόφαση για να γίνουν παρατηρήσεις επί των
προτάσεων της επιτροπής, η οποία συστήθηκε με απόφαση της κας Δημάρχου. Και
με την ευκαιρία ρωτάω πότε συστήθηκε η επιτροπή αυτή κα Δήμαρχε; Χωρίς να
τονίζω ιδιαίτερα να έχουμε πρόβλημα σεβόμαστε την επιτροπή και τα πρόσωπα τα
οποία απαρτίζουν την επιτροπή. Όμως με τον κανονισμό προβλέπονται επιτροπές, το
είπε και προηγουμένως ο κ. Σκουμπόπουλος, και θα μπορούσε το θέμα να περάσει
από την επιτροπή τεχνικών θεμάτων αλλά αυτό δεν έγινε. Η μετονομασία επιτρέπεται
για εξαιρετικούς λόγους. Πραγματικά για τις οδούς που προτείνετε μετονομασία δεν
βλέπω ποιοι είναι οι εξαιρετικοί λόγοι. Αντιλαμβάνομαι ότι για τους νέους δρόμους
πρέπει να δοθούν κάποια ονόματα. Όμως ενώ ο κανονισμός και ενώ ο δημοτικός και
ο κοινοτικός κώδικας λέει ότι το δημοτικό συμβούλιο ορίζει επιτροπές και δεν
καταλαβαίνω ειλικρινά κα Δήμαρχε τι σας πείραζε να έρθει το θέμα στο συμβούλιο
να κάνετε την πρόταση σας εσείς για το ποια άτομα προτείνετε; Πιθανόν τα ίδια να
προτείνουμε κι εμείς, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Κάκαρης. Να υπάρχουν κάποια
κριτήρια, ένας μπούσουλας για το πώς θα κινηθεί αυτή η επιτροπή, να έρθει το θέμα
σε πρώτη φάση στο δημοτικό συμβούλιο να κάνουμε τις παρατηρήσεις, να
προτείνουμε και εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο είτε στην επιτροπή ονόματα είτε για
ονομασία οδών και να πάρει την σωστή του διάσταση αυτό το θέμα. Δυστυχώς μας
αιφνιδιάζετε μας φέρνετε προ τετελεσμένων γεγονότων και ειλικρινά στο τέλος θα
πούμε ναι. Όμως δεν μπορούμε να μην κάνουμε τις παρατηρήσεις για τις παραλήψεις
τις οποίες συνεχίζετε να κάνετε. Λέει ο κώδικας ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του
νόμου 3443/2006 η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του
δημοτικού και του κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη
του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνης γνώμης επιτροπής της
οποίας συμμετέχουν. Παλαιότερα δεν συνηθιζόταν να δίνονται ονομασίες σε
ανθρώπους εν ζωή εδώ βλέπουμε το κάνετε σε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως
εν ζωή και άλλοι άνθρωποι. Σας φέραμε παραδείγματα για κάποιους για τους οποίους
θα μπορούσαν να δοθούν κάποιες ονομασίες σε κάποιους δρόμους. Να έρθω στον
κατάλογο οδών που μετονομάζετε. Αλήθεια ποιος είναι ο εξαιρετικός λόγος που η
αρχική οδός Λέοντος Σοφού γίνεται Ευθύμιος και Κορνηλία Καραναστάση; Το λέω
αυτό για να σας προλάβω ότι θα μπορούσε να δοθεί ο δρόμος Κορνηλία και Ευθύμιος
Καραναστάση σε κάποιο νέο δρόμο. Ποιος είναι ο εξαιρετικός λόγος που η Κάδμου

γίνεται Γεωργίου Γουδή; Ποιος είναι ο εξαιρετικός λόγος που η Ηπείρου
Αριστοφάνους γίνεται αδερφών Κούσιου; Θα μπορούσε να δοθεί ένας νέος δρόμος.
Και ποιος είναι ο εξαιρετικός λόγος που η οδός Ελευσίνιων Μυστηρίων στις
εργατικές κατοικίες δίνεται στην Ιωάννα Κυράνη; Δεν θα μπορούσε να δοθεί ο
δρόμος Ιωάννα Κυράνη δίπλα από το σχολείο στο οποίο έκανε την δωρεά; Πίσω ένα
δρομάκι δεν θα μπορούσε να στηθεί μια προτομή στην αυλή του ειδικού σχολείου;
Και έπρεπε αλλού να είναι το ειδικό σχολείο αλλού έκανε τη δωρεά και εμείς δίνουμε
δρόμο στις εργατικές κατοικίες. Δεν μας πείθετε κα Δήμαρχε ότι δεν μπορούσε να
δοθεί άλλος δρόμος για την κα Βούλα Χατζίκου. Αν και η οδός ήταν μικρή θα ήταν
συμβολική να δοθεί στην κα Βούλα Χατζίκου ενώ εσείς την πάτε στα Γιοτζαλίκια;
Να λοιπόν γιατί πρόχειρα, και να μην πω με προκατάληψη ίσως, ενεργείτε σε
ορισμένα θέματα. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε η Δήμαρχος ότι δεν προβλέπεται
προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στην απόφαση του πρακτικού της
ειδικής επιτροπής της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2009, για το 1ο θέμα μετονομασίας
οδού στον δήμο Νάουσας γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της πρότασης σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. τάδε απόφαση δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, για το 2ο θέμα ονομασίας
οδού στο δήμο Αποστόλου Παύλου γνωμοδοτεί ομόφωνα η επιτροπή σύμφωνα με
την τάδε υπ’ αριθ. απόφαση δημοτικού συμβουλίου Αποστόλου Παύλου. Πάρθηκαν
αποφάσεις εκεί ήρθαν στο δημοτικό συμβούλιο και μετά ενέκρινε η επιτροπή. Για το
3ο θέμα ονομασίας οδού στο δημοτικό διαμέρισμα Βεργίνας γνωμοδοτεί ομόφωνα
ύστερα από την υπ’ αριθ. τάδε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Για μας λέει εδώ
για το 5ο θέμα μετονομασία των οδών Λέοντος Σοφού, Κάδμου, Εβραίων Μαρτύρων
και Ολγάνου και η ονομασία του αντίστοιχου …μπροστά στο Δημαρχείο τελικά
γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της πρότασης να ονομαστούν και μετονομαστούν οι
ανωτέρω δήμοι και πλατείες που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα του τεχνικού
τμήματος δήμου Βέροιας. Ούτε απόφαση έχει, ούτε επιτροπή τεχνικών. Δηλαδή το
τεχνικό τμήμα έστειλε στην περιφέρεια για να ονομαστούν αυτές οι οδοί; Καταργεί
το δημοτικό συμβούλιο; Καταργήθηκε η επιτροπή; Για το 6ο θέμα μετονομασία της
οδού Κόδρου σε οδών Βλάχων στον Δήμο Βέροιας, η επιτροπή θα γνωμοδοτήσει σε
επόμενη συνεδρίαση αφού διατυπωθούνε επί του θέματος οι απόψεις του Δήμου
Βέροιας. Η προηγούμενη περίπτωση είναι αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου τώρα
περιμένει την απόφαση. Για το 7ο θέμα, την ονομασία οδού του οικισμού
Ξηρολιβάδου του δήμου Βέροιας η επιτροπή θα γνωμοδοτήσει σε επόμενη
συνεδρίαση αφού διατυπωθούν επί του θέματος οι απόψεις του δήμου Βέροιας. Να
κα Δήμαρχε γιατί λέμε ότι πρόχειρα έρχονται οι αποφάσεις. Αλλού λέει χρειάζεται
απόφαση δημοτικού συμβουλίου αλλού δεν τις λαμβάνετε υπόψη. Και αφού θέλετε
να βάλετε ονομασίες εν ζωή ανθρώπων δεν χρειάζεται να πω και εγώ ονόματα. Θα
μπορούσε όπως λέτε «στον κύριο Αναστάσιο Καρατζόγλου, τον οποίο πραγματικά
ευχαριστούμε που διετέλεσε Δήμαρχος επανειλημμένως» δεν ξέρω πόσες τετραετίες
αλλά ήταν επανειλημμένως θα μπορούσατε για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε και
από άλλους, να προτείνετε τον κ. Βλαζάκη.
Δήμαρχος: Ο Καρατζόγλου απεβίωσε.
Σακαλής: Έχετε και άλλους εν ζωή. Ο κ. Βλαζάκης υπήρξε τρεις 4ετίες
Δήμαρχος και μια Νομάρχης. Ή δεν θα βάλετε καθόλου εν ζωή ανθρώπους ή δεν θα
βάζετε. Αλλά εσείς επιλεκτικά βάζετε κάποιους. Και ένα ακόμη παράδειγμα να φέρω.
Τον ζωγράφο Ζεύξη. Έλληνας ζωγράφος με πραγματικά μεγάλη προσφορά. Ένα από
τα καλύτερα έργα ήταν η οικογένεια των Κενταύρων για αυτό και στα ανάκτορα του
βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαου. Ο Αρχέλαος έχτισε στην Πέλλα υπέρλαμπρο
ανάκτορο που διακόσμησε ο Ζεύξης στην Πέλλα. Θωμάς Βαφείδης. Βεροιώτης
αξιόλογοι πίνακες κοσμούν δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Δεν μπορούσατε να

τον προτείνετε; Δηλαδή όπου μας βολεύει παίρνουμε εν ζωή, όπου δεν θέλουμε δεν
μας βολεύει; Στέκομαι και εγώ σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι και ο κ. Κάκαρης
για τον Στρόβολο. Κάθε φορά έρχονται οι εκπρόσωποι του Δήμου Στροβόλου και δεν
βλέπουν τίποτε. Όταν εμείς πάμε στον Στρόβολο στην πλατεία Βεροίας καμαρώνουμε
και βγαίνουμε φωτογραφίες . Στην είσοδο του Δημαρχείου υπάρχουν οι
αδελφοποιημένες πόλεις που έχει ο Στρόβολος ενώ εμείς ούτε αυτό το έχουμε ούτε
μια οδό, ούτε μια πλατεία. Γιατί;
Δήμαρχος: Επειδή υπήρξε παράλειψη του παρελθόντος και δεν υπάρχει μια
πλάκα με τα ονόματα των ευεργετών και των αδερφών πόλεων. Κα Τσαμήτρου ήθελα
να σας πω ότι εγώ δεν έχω πάει στο Στρόβολο, δεν ξέρω την πλατεία. Αν είχα πάει
και την έβλεπα θα φρόντιζα να ήταν σήμερα θέμα και ο Στρόβολος. Τώρα για τη
γνωστή σας αυτή κουβέντα με τις παρατηρήσεις που επαναλαμβάνετε, ας φέρουν οι
κάτοικοι τις προτάσεις τους και σε επόμενο στάδιο θα έρθουν και αυτές. Είπατε μόνη
σας ότι αν πρότεινε ο καθένας μας 4-5 ονόματα, όπως είπε και ο κ. Δελαβερίδης, θα
γινόταν ο χαμός. Αυτό είχατε πει ακριβώς. Όπως σας είπα και πριν, θα ερχόντουσαν
εδώ οι προτάσεις κατά τη διάρκεια του συμβουλίου να δούμε αν υπάρχει αυτός ο
δρόμος ή δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος κ.λ.π. δεν είναι πρακτική αυτή η διαδικασία.
Από την αρχαία ιστορία της Βέροιας βρέθηκαν πολλά ονόματα και για τον ζωγράφο
που λέτε. Δεν καταργήθηκε η Αφροδίτης, δεν καταργήθηκε η Ολύμπου, απλώς η
Ιλιάδος μετονομάστηκε σε Ρωμανίας. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Είχε προτείνει
την Γεωργίου Βιζυηνού μπορεί να έρθει στη συνέχεια εγώ θα σας έλεγα σήμερα και
Ιωάννου Μελετίδη, ο οποίος συμμετείχε στην επιτροπή ο συγχωρεμένος ο Γιάννης.
Δεν διαφωνώ με προτάσεις και δεν διαφωνεί κανείς μας, απλώς θα έλεγα να τα λέμε
εδώ τα ονόματα να ψάχνουμε αν υπάρχουν δρόμοι κ.λ.π. Η Σοφού προτείνουμε να
ονομαστεί Καραναστάση γιατί εκεί είναι το πατρικό σπίτι της κυρίας Καραναστάση
και εκεί είναι το σπίτι που θα αγοραστεί. Η Αριστοφάνους δεν καταργήθηκε. Απλώς
θα έπρεπε κάποια στιγμή να ξαναέρθει θέμα για όλες τις προτάσεις που τέθηκαν
απόψε.
Σκουμπόπουλος: Δεν θα πω πολλά κε πρόεδρε. Από την στιγμή που δεν
δεχθήκατε την αναβολή για να κάνουμε όλες τις προτάσεις και να την
επεξεργαστούμε καλύτερα την απόφαση, μια παρατήρηση έχω να κάνω μόνο. Τη
Βούλα Χατζίκου να την βάλουμε δίπλα από το σπίτι της, όπως κάνουμε τον
Καραναστάση και ας είναι μικρός ο δρόμος. Είναι τιμή. Εκεί είναι το σπίτι της, εκεί
την ξέρουν την Βούλα Χατζίκου, εκεί πρέπει να μείνει. Την Ι. Κυράνη αντί να την
βάλουμε στις εργατικές να πάει εκεί που έκανε τη δωρεά. Στον Προμηθέα που είναι
το ειδικό σχολείο. Και βέβαια θα έλεγα να σκεφτούμε και τους συναδέλφους, μέλη
του δημοτικού συμβουλίου, όπως είπε και ο κ. Δελαβερίδης αλλά και τον αείμνηστο
Χρήστο Φουρνιάδη που πέθανε βρισκόμενος στο καθήκον κατά την προηγούμενη
τετραετία.
Χατζηαθανασίου: Το θέμα δεν προσφέρεται για εκφράσεις του τύπου «όπου
μας βολεύει». Δεν νομίζω ότι βολεύει κάποιον από εμάς ούτε την κα Δήμαρχο ούτε
και κανένα άλλον. Διορθώνω απλώς μια έκφραση η οποία ηχεί άσχημα. Από εκεί και
πέρα οι προτάσεις κατά την άποψη μου που είπε τελικά και ο κ. Σκουμπόπουλος είναι
με την ίδια λογική που βάλαμε τον Καραναστάση να μπει η Χατζίκου κλπ
Δήμαρχος: Είναι ακριβώς έτσι γιατί μας απασχόλησε αυτό το θέμα της
Χατζίκου. Aυτό το κομμάτι είναι Κούσιου υπάρχει όμως μια διάνοιξη που γίνεται
τώρα, ακριβώς πίσω από το σπίτι της Βούλας που πιθανόν να μπορούσε, επειδή είναι
πίσω το σπίτι της, να ονομαστεί σε Β. Χατζίκου. Αλλά ο δρόμος που λέτε είναι ένα
σπίτι, μόνο το σπίτι της. Το σπίτι της θα το ονομάσουμε οδό Χατζίκου;

Χατζηαθανασίου: Κα Δήμαρχε απλώς οι προτάσεις αυτές που έχουν σχέση με
τρία συγκεκριμένα ονόματα ας πει η τεχνική υπηρεσία να ικανοποιηθούν με αυτήν
την λογική.
Τσαμήτρου: Κε πρόεδρε, επειδή η κα Δήμαρχος είπε ότι μπορεί στην συνέχεια
στο μέλλον ότι θα φέρουν προτάσεις των κατοίκων στα Γιοτζαλίκια, δεν θέλουνε να
πούνε οι κάτοικοι 3-5 ονόματα. Θέλουν γενικά στην τοποθεσία εκείνη να μην μπούνε
ονόματα κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλουν ονόματα από την αρχαία ιστορία ή εν πάση
περιπτώσει σας είπα να είναι μικρά και εύηχα και όχι να έχουν σχέση με την νεότερη
ιστορία.
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε υπάρχει πρόταση;
Σκουμπόπουλος: Συγκεκριμένη πρόταση για την Βούλα Χατζίκου να μπει ο
δρόμος εκείνος δίπλα από το σπίτι της διότι είναι σημαντικότατη η δωρεά που μας
έκανε ισάξια με αυτή των Αφών Κούσιου. Τόσο κάνει η αξία του σπιτιού μετά του
οικοπέδου της που έδωσε στο Δήμο. Να μπει εκεί Κούσιος να μπει παρακάτω η
γέφυρα ή άλλος ένας δρόμος. Ας μετονομάσουμε την Αριστοφάνους σε Κούσιου.
Αλλά η κα Χατζίκου να είναι εκεί στο σπίτι της δίπλα, η Κυράνη να πάει κοντά στο
Ειδικό σχολείο και για τα άλλα όλα συμφωνούμε. Αν και διαφωνούμε με τον τρόπο
που φέρνετε τη μετονομασία.
Δήμαρχος: Ας αναβάλουμε το θέμα των Κούσιου, Χατζίκου, την παλιά
Μητρόπολη και του Δημαρχείου
Δάσκαλος: Αυτά που λέει ο κ. Σκουμπόπουλος μπορούμε να τα ψηφίσουμε
τώρα; Ή η επιτροπή της περιφέρειας θα πρέπει πρώτα να γνωμοδοτήσει;
Σκουμπόπουλος: Η επιτροπή εγκρίνει τα ονόματα και όχι πού θα τα βάλουμε.
Για τα ονόματα γνωμοδοτεί. Ο κώδικας λέει το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής. Ύστερα από σύμφωνη γνώμη.
Εμείς ορίζουμε τον δρόμο.
Δήμαρχος: Πράγματι είναι όπως τα λέει ο κ. Σκουμπόπουλος. Εγκρίνονται τα
ονόματα από την επιτροπή και από εκεί και πέρα για το πού θα τοποθετηθούν
ακριβώς αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Ο δρόμος όμως δίπλα στο σπίτι της
Βούλας Χατζίκου είναι ένα σπίτι δηλαδή ένα πολύ μικρό κομμάτι.
Δάσκαλος: Τότε πρέπει να βάλουμε όλη την οδό Λυκούργου μέχρι κάτω.
Δήμαρχος: Παραμένει η απόφαση να γίνει η οδός Βούλα Χατζίκου αλλά θα
δούμε σε ποιο σημείο.
Σκουμπόπουλος: Μα αυτό αποφασίζουμε. Το σημείο αποφασίζουμε σήμερα.
Το δρόμο δίπλα ή την Λυκούργου μετονομάζουμε, και δεν μας το απαγορεύει
κανένας, την μετονομάζουμε και την βάζουμε Βούλα Χατζίκου ή δίπλα από το σπίτι
της την μικρή οδό. Διαλέγουμε και παίρνουμε και Κούσιου ας κάνουμε τη παρακάτω.
Δήμαρχος: Να μην πάρουμε λάθος απόφαση.
Σκουμπόπουλος: Δεν είναι λάθος. Νομιμότατη απόφαση θα είναι, αρκεί να
θέλουμε.
Χατζηαθανασίου: Κυρία Δήμαρχε τι μας εμποδίζει ακόμα και αν πάει στην
περιφέρεια, να πάρουμε μια τέτοια απόφαση; Και ας καθυστερήσει. Δεν χάλασε ο
κόσμος. Αν συμφωνούμε, να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση. Τι μας εμποδίζει το ότι
θα πάει στην περιφέρεια;
Σκουμπόπουλος: Η απόφαση θα πάει στην περιφέρεια.
Δήμαρχος: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να είναι το κομμάτι αυτό που
αφορά την Βούλα Χατζίκου.
Δάσκαλος: Θα πρέπει να καταργηθούν η οδός Λυκούργου και η
Αριστοφάνους.

Σκουμπόπουλος: Να προτείνουμε ονόματα. Αν έχουμε άλλους δρόμους, να
προτείνουμε ονόματα όλοι.
Δήμαρχος: Να γίνει με την διαδικασία που προβλέπεται, με την διαδικασία
που ήρθε και με την διαδικασία που λέει ο κώδικας. Προτείνω λοιπόν να
μετονομαστεί το τμήμα της οδού Αριστοφάνους μπροστά στο σπίτι της Βούλας σε
«Βούλας Χατζίκου» και το υπόλοιπο τμήμα της οδού καθώς και η οδός Πύρρου σε
«Αδελφών Κούσιου».
Πρόεδρος: Ομόφωνα λοιπόν.
Σακαλής: Δεν τελείωσαν οι δευτερομιλίες. Μου δώσατε τον λόγο;
Πρόεδρος: Είμαστε στο σημείο που διαμορφώθηκαν οι προτάσεις και
προχωράμε σε ψηφοφορία. Δεν μπορείτε να δευτερομιλήσετε τώρα κε Σακαλή.
Σακαλής: Εφόσον δεν μου επιτρέπετε να δευτερομιλήσω, θα ψηφίσω λευκό.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση με τις τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις που προτάθηκαν από τον κ. Χ. Σκουμπόπουλο και την κα Δήμαρχο;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου,
Γ. Κάκαρης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης,.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι:
Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το αριθ. 1/2009 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την ονομασία & μετονομασία των εν λόγω οδών
& πλατειών, όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.
3.- Την ανάγκη ονομασίας των παραπάνω οδών, περιοχών που εντάχθηκαν στο
σχέδιο πόλης και ήδη ρυμοτομούνται και κατοικούνται, και των παραπάνω πλατειών,
καθώς και μετονομασίας οδών της πόλης.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την ονομασία και την μετονομασία των παρακάτω οδών της
πόλης Βέροιας, ως εξής:
- ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ο.Τ.

Προσφύγων

578-579-587-591-598-603610-615-625-626-627-632εκτός σχεδίου

2

Γιάννη Ρίτσου

615-616-617-618-619-620621-622-623-638-637-636635-633-631-628-625

3
4

Οδυσσέα Ελύτη
Φώτη Πέτσα (ΠΛΑΤΕΙΑ)

590-596-601-606-619-636635-618-605-600-595-589
625-628-615-616

1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5

Χατζίκου Βούλα

6
7

Αποστόλου Βενετίας
Ζωγράφου Ζεύξη

169-169α-170-275α-275β-171172
(611-616-628-629-626-625615-610)
627-626-629

Ρωμανίας

583-584-586-589-595-600605-612-617-631-632-630629-628-616-611-604-599594-588-585-581-582

8

581-585-588-594-599-598592-587-579-580 και εκτός
σχεδίου
(487α)-486-484β-488-487β646-643-644-641
641-645-642
591-592
603-604
540
578-579

9

Νίκου Αδαλόγλου

10
11
12
13
14
15

Γιάννη Αλεξιάδη (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Νίκου Σιδηρόπουλου
Μιχάλη Γεωργιάδη
Αναστάσιου Καρατζόγλου
Ηλία Νόβα (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Γιάννη Σφηνίτσα

16
17
18
19

Δημήτρη Παπαδόπουλου
Ζήση Πατσίκα
Αναστάσιου Χριστοδούλου
Κλεφτών και Αρματολών
(ΠΛΑΤΕΙΑ)

20

Θανάση Παπαζώτου

21

Αγίας Ιερουσαλήμ

22
23
24

Γλύπτη Ευάνδρου
Οννησίμου Επισκόπου
Πατριάρχη Φωτίου Α'

25

Νικολάου Καβάσιλα

26
27
28

Σάμου Χρυσογόνου
Αδέας Κασσάνδρου
Πατερίνου

29

Ποσειδίππου

30

Δρομέα Απολλοδώρου

598-599-600-601-602-597608-607-606-605-604-603
591-592-594-595-596-601600-599-598
656-660
374β-375
658-659-660-(664)-668-667666
613-618-635-633-617-612605

31
32
33
34

Ιωάννου Καμύτζη Κομνηνού
Μπεκελλίδη Σταματίου
Θεοφίλου Καμπανίας
Καλλιέργη Γεωργίου

667-659-657-660-664-668
657-659
473-472
583-471-473-472-584

35

Ψαλιδά Ξένου

597-608-622-621-607-602

642-645-644-643-647-648
648-647-649-650
649-646-651-653-654
(614)-607-608-622-621
597-602-607-621-638-637620-606-601-596-590
655-654-653-652-657-658
625-628-631-633-635-634β632-629-626
651-652
667-668-669

Μετονομασία τμήματος
οδού Αριστοφάνους

Μετονομασία της οδού
Ιλιάδος

36

Σφραντζή Γεωργίου

610-611-612-617-616-615

37

Δημίτσα Μαργαρίτη
Πλατεία Κοινού Μακεδόνων
(ΠΛΑΤΕΙΑ)
Σμυρλή Λώλη
Χανδρηνού Στρατηγού

εκτος-580-581-585-579-578
(613)-605-606-620-619-618612
650-655
633-634β-632-631

Ιωάννη Καντακουζηνού
Καλλινίκου
Παπαληγούρα Παναγιώτη
Καπλανίδη Παναγιώτη
(ΠΛΑΤΕΙΑ)
Κουτσογιαννοπούλου - Ψωμά
Ελένης
Επισκόπου Νικήτα (ΠΛΑΤΕΙΑ)

606-620-637-636-619-613
472-473-470-484ε-590α
471-472-584-583

38
39
40
41
42
43
44
45
46

(593)-587-588-594-592
641-644-645
645

47
48
49
50

Θεοδώρου Σαραντηνού
Αντώνη Μούμουλου (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Μίεζας (ΠΛΑΤΕΙΑ)
Νίκολας Χάμμοντ (ΠΛΑΤΕΙΑ)

51

Αγωνιστών του 21

643-646-653-657-659-667669-666-658-654-649-647644
663
529
589-590-472-584-585
644-647-649-654-655-650648-645

Σπύρου Κυπριανού

603-604-605-606-607-608622-621-620-619-618-612611-610

52

- Πίνακας 2 :
1
2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ευθύμιος και Κορνηλία
Καραναστάση
Γεωργίου Γουδή

O.T.

ΑΡΧΙΚΗ ΟΔΟΣ

3

Ολγάνου

118-119-120-121
124-126-145-146
115,440,438,436, και εκτός
σχεδίου

Λέοντος Σοφού
Κάδμου

4

Εβραίων Μαρτύρων

94 και όχθες Τριποτάμου

Ολγάνου

5
6

Αδελφών Κούσιου
Ιωάννα Κυράνη

401-400-402-403-407-408α395-396-397-398(Περιλαμβάνεται και η υπό
κατασκευή γέφυρα) και
Ο.Τ. 755,751 7 752,754.

Μετονομασία οδών
ΠύρρουΤμήματος Αριστοφάνους
Ελευσίνιων Μυστηρίων

7

Αριστοφάνους

Ο.Τ.676,295,753,754,308,309
& περιοχή εκτός σχεδίου.

Αιανής

Εβραίων Μαρτύρων

Β) Αναβάλει τη λήψη απόφασης για την ονομασία των πλατειών στα Ο.Τ. 74β
και Ο.Τ. 122, ως «Πλατεία Δημαρχείου» και «Πλατεία Παλαιάς Μητρόπολης»,
αντίστοιχα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 240 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

