ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 583/2009
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος κατοίκων της οδού Αγ. Ιερουσαλήμ για
μετονομασία της & εν μέρει ανάκλησης της αριθ. 240/2009
απόφασης Δ.Σ..
Σήμερα 19 Οκτωβρίου 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 15-10-2009 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
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης

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. Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 581/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 583/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 584/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 585/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Μ.
Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 587/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ι. Ακριβόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 610/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Κάτοικοι της οδού Αγίας Ιερουσαλήμ με την υπ’ αριθμ. 2558/16-7-2009
αίτησή τους ζητούν την μετονομασία της οδού, σε οδό Τερψιχόρης που όπως
υποστηρίζουν ονομαζόταν παλαιότερα, για ναι σειρά από λόγους που αναφέρουν
στην παραπάνω αίτηση, όπως μια γενικότερη αναστάτωση στη ζωή τους αναφορικά
με τις υπηρεσίες και το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους.
Η υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω αίτημα διαπίστωσε ότι:
1) Η οδός Τερψιχόρης ονομάστηκε με την υπ’ αριθμ. 104/71 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και εκτείνεται από την οδό Μ. Μπότσαρη μέχρι την οδό
Ηρακλέους και συγκεκριμένα ανάμεσα στα Ο.Τ.490-491-489β και 489α. Δηλαδή,
εκεί που βρίσκονται σήμερα οι οικίες των αιτούντων δεν ήταν ποτέ και με καμιά
απόφαση οδός Τερψιχόρης, οπότε δεν έγινε μετονομασία όπως ισχυρίζονται οι
αιτούντες, αλλά ονομασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
Προφανώς παλιότερα που ο δρόμος των αιτούντων βρισκόταν στην εκτός
σχεδίου περιοχή, με πολλές αδιάνοικτες οδούς, για ευκολία οι κάτοικοι
χρησιμοποίησαν το όνομα της πλησιέστερης κυκλοφορίσιμης οδού. Η περιοχή όμως
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης και απέκτησε με διάφορες αποφάσεις ονομασία οδών.
2) Στη συγκεκριμένη περίπτωση η οδός Αγίας Ιερουσαλήμ δεν αποτελεί
φυσική συνέχεια της οδού Τερψιχόρης (όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα
χάρτου), ώστε να επεκτεινόταν η οδός με μία ενιαία ονομασία, γιατί μεταξύ τους
μεσολαβεί τμήμα της οδού Ηρακλέους.
3) Όσο για την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι δημότες και όπως
υποστηρίζουν είναι επιβλαβής, αναφέρουμε ενδεικτικά τις οδούς που
μετονομάστηκαν την τελευταία πενταετία. Η οδός Λ. Σοφού σε Ευθ. Και Κορνηλίας
Καραναστάση, η οδός Πύρρου σε Αφων Κούσιου, η οδός Αιανής σε Αριστοφάνους,
η οδός Αριστοφάνους σε Βούλας Χατζίκου, η οδός Ελευσινείων Μυστηρίων σε
Ιωάννας Κυράνη, η οδός Ιλιάδος σε Ρωμανίας, η οδός Κάδμου σε Γ. Γουδή, Η οδός
Εβραίων Μαρτύρων σε Ολγάνου και αντίστροφα, τμήμα της οδού Μαλακούση σε
οδό Αγίου Παταπίου, η οδός Κλεισθένη σε Κων/νου και Ελένης, η πάροδος Ήρας σε
Λακωνίας, η πάροδος Πατρόκλου σε Ονησίλου και η Δυτική περιφερειακή οδός σε
25ης Μαρτίου. Παράλληλα επαναριθμήθηκε πλήθος οδών, διότι με την πάροδο του
χρόνου δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα (νέες οικοδομές, διανοίξεις οδών κλπ) και δεν
μπορούσαν να καλυφθούν οι απαιτήσεις με παλαιές αριθμήσεις. Συνεπώς για
διάφορους λόγους, πολλοί κάτοικοι της πόλης μας (και όχι μόνο της οδού Αγ.
Ιερουσαλήμ) έστω και προσωρινά θα ταλαιπωρηθούν. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι
μόνο η Δ.Ο.Υ. ζητά βεβαίωση αλλαγής διεύθυνσης, ενώ οι άλλες υπηρεσίες και
φορείς καλύπτονται από απλή προφορική δήλωση του ενδιαφερόμενου.
4) Η Αγία Ιερουσαλήμ (σαφώς δεν εννοείται η γνωστή ιστορική πόλη του
Ισραήλ), όπως φαίνεται και στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έχει σχέση και
δεσμούς με την πόλη της Βέροιας (αν και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση κατά το
νόμο η άμεση σχέση της ονομασία μιας οδού με τον τόπο ή την περιοχή).
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται:
Να απορριφθεί το αίτημα των κατοίκων και να μην μετονομαστεί η οδός
Αγίας Ιερουσαλήμ σε οδό Τερψιχόρης, διότι η πρώτη οδός δεν αποτελεί φυσική
συνέχεια της δεύτερης, καθώς παρεμβάλλεται μεταξύ τους η οδός Ηρακλέους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Υπάρχει αίτημα των κατοίκων της οδού Αγίας Ιερουσαλήμ για
μετονομασία της σε «Τερψιχόρης». Η οδός Αγίας Ιερουσαλήμ είναι αυτή που
πηγαίνει από την οδό Ηρακλέους προς την Μ. Μπότσαρη, προς το κέντρο
«Ακρόπολη», και μετονομάστηκε πρόσφατα, με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ, της

Αγίας Ιερουσαλήμ. Επειδή η προηγούμενη ονομασία της οδού ήταν οδός
Τερψιχόρης, ζητούν να παραμείνει η προηγούμενη ονομασία, να μην μετονομαστεί η
οδός δηλαδή, όπως πρόσφατα μετονομάστηκε σε Αγίας Ιερουσαλήμ. Η τεχνική
υπηρεσία, έχει κάνει εισηγητικό το οποίο υπογράφω και αναφέρεται ότι πρέπει να
παραμείνει η ονομασία «Αγίας Ιερουσαλήμ γιατί η Αγ. Ιερουσαλήμ δεν αποτελεί
φυσική συνέχεια της Τερψιχόρης γιατί μεταξύ τους μεσολαβεί τμήμα της οδού
Ηρακλέους. Αυτή είναι η άποψη της τεχνικής υπηρεσίας.
Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Κων/νος Παπαδόπουλος (Εκπρόσωπος Κατοίκων): Πριν από 3,5 μήνες,
καταθέσαμε γραπτά ένα αίτημα με το οποίο εξηγούσαμε για ποιο λόγο θα έπρεπε να
παραμείνει ο δρόμος με την πολύ όμορφη ονομασία «Τερψιχόρης», μιας από της 9
μούσες. Πράγματι κάτω από την Ηρακλέους υπάρχει αντίστοιχη οδός, η οποία
διακόπτεται από οικόπεδο το οποίο παρεμβάλλεται και η οποία θα μπορούσε να
συνεχιστεί, κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλές οδούς. Θα υπήρχε πρόβλημα αν
υπήρχε η ίδια αρίθμηση, αν ήταν λανθασμένη η αρίθμηση, όμως η αρίθμηση δεν έχει
απολύτως κανένα πρόβλημα, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για την νοητή προέκταση
της Τερψιχόρης προς τα επάνω. Ο ίδιος ο δημοτικός κώδικας αναφέρει ότι οι
μετονομασίες γίνονται για πολύ σοβαρούς λόγους. Τέτοιος λόγος πραγματικά δεν
υπάρχει. Το όνομα της Αγίας Ιερουσαλήμ, είναι παντελώς άστοχο με τον
συγκεκριμένο δρόμο μιας και, όπως τουλάχιστον διάβασα, η Αγία Ιερουσαλήμ
μαρτύρησε εδώ μπροστά, στην οδό Γεωργίου Γουδή και δεν έχει καμία απολύτως
σχέση με τον δρόμο αυτόν. Η λογική να παίρνουμε ένα όνομα και να το δίνουμε σε
ένα δρόμο και μάλιστα χωρίς να ενημερώσουμε καν τους κατοίκους της περιοχής
εκείνης, θεωρώ ότι είναι και λανθασμένη και άστοχη. Το μάθαμε βλέποντας ένα πρωί
μια πινακίδα. Ζητήσαμε πριν από 3,5 μήνες την επανόρθωση αυτού του θέματος και
για λόγους που δεν μπορώ να τους καταλάβω, υπήρξε μια τεράστια ολιγωρία και
καθυστέρηση. Πέρασαν 3,5 ολόκληροι μήνες για να έρθει σήμερα εδώ το αίτημα.
Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει η οδός και υπάρχουν ανώνυμοι δρόμοι
στους οποίους μπορεί να δοθεί το συγκεκριμένο όνομα, όπως και άλλα ονόματα που
θα μπορούσαν θαυμάσια να δοθούν.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, καταρχάς να πούμε, και ο κος Δάσκαλος το είπε
και ο κος Παπαδόπουλος, ότι έγινε μετονομασία. Ο δρόμος πήρε την ονομασία με
προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. για ονομασία οδών πόλης και μεταξύ των άλλων
οδών, ήταν και αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος που είναι η Αγία Ιερουσαλήμ είναι
συνέχεια της οδού Ακρίτα, που ξεκινάει από την Μάρκου Μπότσαρη, περνάει την
Ηρακλέους, φτάνει στην Σαραντινού και καταλήγει στη Θεοφίλου, στον δρόμο
δηλαδή που πηγαίνουμε για Ραχιά. Θα μπορούσε κάλλιστα ο δρόμος αυτός να
ονομαστεί Ακρίτα μέχρι πάνω, μέχρι την Θεοφίλου, από Μάρκου Μπότσαρη μέχρι
και την Θεοφίλου. Σε ό,τι αφορά την αρίθμηση που είπε ο κος Παπαδόπουλος για το
ποιος θα έκανε την αρίθμηση, η Τερψιχόρης είναι ένας μικρός δρόμος, παράλληλος
με την Ακρίτα και την Αγίας Ιερουσαλήμ και δεν έχει καμία, μα καμία σχέση, το ότι
λεγόταν Τερψιχόρης. Θα σας δώσω παραδείγματα: 1)στην Πιερίων, δεξιά και
αριστερά, όλοι οι δρόμοι πριν από χρόνια γράφανε διεύθυνση π.χ. Πιερίων 45, ας
ήτανε στενά δρομάκια κ.τ.λ, και αυτό το διαβάζω σε πολλά συμβόλαια. 2)στον
Προμηθέα δεν υπήρχαν άλλοι οδοί εκτός από την Πύρου, Ακροπόλεως, Ηλέκτρας,
όλοι λέγανε ότι βρίσκονται εκεί στην Πύρου και ας ήταν σε κάτι δρομάκια. Εδώ
λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλάξει όνομα, εκτός εάν θέλουμε
μετονομασία, όχι όμως σε οδό Τερψιχόρης. Ας την ονομάσουμε π.χ. οδό Αγαθόνικου
ή Ακρίτα οπότε θα υπάρχει μια συνέχεια, θα υπάρχει μια αρίθμηση και εξάλλου να
πούμε και στον κο Παπαδόπουλο ότι τέτοιοι δρόμοι, πάρα πολλοί, αλλάξανε
τελευταία και δεν είχαν προβλήματα ούτε στην εφορία ούτε στο ταχυδρομείο ούτε
πουθενά αλλού. Νομίζω ότι αν σκεφτούνε να μετονομαστεί σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να πάρει το όνομα Τερψιχόρης εκτός αν γίνει αμοιβαία αλλαγή ονόματος των
δυο δρόμων.

Μαυροκεφαλίδης: Στην δεύτερη παράγραφο του πρώτου λόγου επικαλείται το
τεχνικό τμήμα ότι προφανώς παλιότερα, που ο δρόμος των αιτούντων βρισκόταν στην
εκτός σχεδίου περιοχή με πολλές αδιάνοιχτες οδούς, για ευκολία οι κάτοικοι
χρησιμοποιήσανε το όνομα της πλησιέστερης κυκλοφορήσιμης οδού. Η περιοχή όμως
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης και απέκτησε, με διάφορες αποφάσεις, ονομασία οδών.
Θεωρώ ότι το αίτημα των κατοίκων της περιοχής, είναι 13 συμπολίτες, οι οποίοι
φαίνεται να μην συμφωνούν με την ονομασία, ενίστανται με συγκεκριμένους λόγους
και θεωρώ ότι είναι σοβαροί και δεν είναι λοιπόν προς καταστροφή αν πραγματικά
γίνει αποδεκτό το αίτημα τους και η τεχνική υπηρεσία σεβαστεί τους λόγους που
επικαλούνται, που είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαροί. Έτσι σας αναγνωρίζει
λοιπόν ο κόσμος, αναφέρουν ότι τα συμβόλαια τους, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία, επαγγελματικές οργανώσεις, δικαστικοί
φορείς, τους αναγνωρίζουν λοιπόν ως Τερψιχόρης. Λειτούργησαν πολύ τυπικά θα
έλεγα λοιπόν και όχι ουσιαστικά οι φίλοι της τεχνικής υπηρεσίας και παρακαλώ να
γίνει αποδεκτό το αίτημά τους και δεν συμφωνώ προφανώς με την εισήγηση.
Μιχαηλίδης: Κε πρόεδρε, οφείλω προκαταβολικά να πω ότι τιμώ και εκτιμώ
την Αγία Ιερουσαλήμ, το βίο της και πραγματικά όσα προσφέρει στην ορθόδοξη
πίστη. Από την άλλη όμως θα πρέπει να συμπαρασταθώ στο αίτημα των συνδημοτών
μας, γιατί θεωρώ ξεκάθαρα ότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους και θα γίνω πιο
αναλυτικός και θα παρακαλέσω και τους συναδέλφους να με παρακολουθήσουν
μήπως και ουσιαστικά φωτίσω την υπόθεση από μια άλλη πλευρά και μπορέσω να
τους πείσω να σταθούμε αλληλέγγυοι στο αίτημα των συνδημοτών μας. Θέλω να πω
για αυτούς που θυμούνται παλιότερα και έχω τώρα μπροστά μου το χάρτη τον οποίο
έχει εκδώσει η υπηρεσία, ότι η οδός Τερψιχόρης ξεκινούσε πραγματικά από τον
φούρνο του Σαλαπασίδη και όντως κατέληγε στην Ακρόπολη επάνω. 1)Σήμερα λέει η
υπηρεσία ότι δεν υπάρχει σύνδεση γιατί η οδός Ηρακλέους τέμνει την οδό
Τερψιχόρης. Θυμίζω λοιπόν στους παλαιότερους, ότι εκεί που σήμερα βρίσκεται η
οικοδομή του Παχατουρίδη, ήταν η συνέχεια της οδού Τερψιχόρης και έβγαινε ευθεία
επάνω, στην σημερινή οδό άρα λοιπόν υπάρχει φυσική συνέχεια. 2) δεν μπορεί να
ονομαστεί σε καμία περίπτωση η οδός Ακρίτα, διότι η οδός Ακρίτα δεν έχει
διανοιχθεί. Δεν υπάρχει οδός Ακρίτα αλλά υφιστάμενη οδός είναι η οδός Τερψιχόρης.
Η οδός Ακρίτα θα ανοιχθεί. Άρα λοιπόν εάν θα έπρεπε να γίνει η διάνοιξη δρόμου, θα
πρότεινα, η οδός Ακρίτα, να είναι και αυτή οδός Τερψιχόρης και όχι το αντίθετο.
3)δεν υπάρχει το κατ’ επείγον, εκ του κώδικος, για να μετονομάσουμε την οδό
Τερψιχόρης. 4) εάν δεχθούμε αυτό το οποίο λέει η υπηρεσία, ότι δηλαδή παλαιότερα
βρισκόταν εκεί ο δρόμος εκτός σχεδίου κ.τ.λ, κ.τ.λ, να πω το εξής, εάν λοιπόν έχει
λάθος, έχουν λάθος οι συντοπίτες μας, εάν έχει σωστά η υπηρεσία, μιλάει ορθά, ρωτώ
λοιπόν τον κάθε υπεύθυνο, με ποιο σκεπτικό απ’ το εβδομήντα τόσο και μετά σε
αυτόν τον δρόμο που σήμερα λέμε να γίνει Ιερουσαλήμ, ο δήμος τοποθέτησε
πινακίδες που να λένε οδός Τερψιχόρης; Με ποιο σκεπτικό; Υπάρχουν πινακίδες που
λένε οδός Τερψιχόρης, εκεί λοιπόν επαναλαμβάνω, ο δρόμος περνούσε από την
σημερινή οικοδομή του Παχατουρίδη, υπήρχε η ιδιοκτησία του Τσαχουρίδη, υπήρχε
η ιδιοκτησία του Υφαντίδη, υπήρχαν μια σειρά από ιδιοκτησίες, ο δρόμος ήταν δίπλα
ακριβώς, γι’ αυτό σήμερα φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνέχεια, αλλά ουσιαστικά
υπάρχει συνέχεια. Με αυτά θα μπορούσε κάλλιστα οδός, η οποία δεν έχει διανοιχθεί
ακόμα, όπως αυτή που λέγεται εδώ, Θεοδώρου Σαραντινού ή η οδός Χριστοδούλου,
αυτή να πάρει το όνομα Αγία Ιερουσαλήμ και όχι μια οδός η οποία έχει το όνομα της
και δεν υπάρχει καμία βιάση να την αλλάξουμε.
Χατζηαθανασίου: Αφού διάβασα το αίτημα των συμπολιτών μας,
προβληματίστηκα. Αυτοί οι 10 άνθρωποι ξαφνικά ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν θα
εναντιωθούν έτσι για γούστο ή για καπρίτσιο στην μετονομασία της οδού; Δεν είναι
πραγματικά τα προβλήματα που αναφέρουν ότι δημιουργεί αυτή η μετονομασία;
Πώς δηλαδή η υπηρεσία αποφαίνεται ότι δεν δημιουργεί προβλήματα και οι 10
συμπολίτες μας πιστεύουν το αντίθετο; Μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ότι

έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποί; Το πρόβλημα λοιπόν, πέρα από αυτά που είπαν οι
συνάδελφοι, είναι υπαρκτό, μια και υπάρχουν δρόμοι για να βάλουμε το όνομα της
Αγίας Ιερουσαλήμ και δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος, όπως τονίζεται και
στην επιστολή των συμπολιτών μας, να δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα ενώ δεν
υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και παρακαλώ την τεχνική υπηρεσία να
αλλάξει θέση και να πάρουμε μια θέση, η οποία έχει σχέση με το αίτημα των
συμπολιτών μας.
Δήμαρχος: Ευχαρίστως να σας ακούσω αλλά θα ήθελα να προτείνω αναβολή
για αυτό το θέμα.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή: Απλώς ίσως ξεχάσαμε σε αυτή την αίθουσα ότι πριν
από λίγο καιρό είχαμε περάσει κάποια απόφαση για την ονομασία αυτών των
δρόμων, όλων εκεί πάνω στα Γιατζαλίκια και στην ευρύτερη περιοχή και τότε
θυμάμαι ότι είχα τοποθετηθεί και εγώ και ο κος Σακαλής και ο κος Σκουμπόπουλος,
ότι δεν ρωτήθηκαν οι κάτοικοι. Να λοιπόν τώρα που έρχονται οι συνέπειες. Εάν
αρχίσουμε τώρα και λέμε ότι αυτός ο δρόμος θα πρέπει να αλλάξει ονομασία θα
βγούνε πάρα πολύ κάτοικοι, γιατί δεν υπάρχει μόνο η οδός Τερψιχόρης που λένε ότι
εξυπηρετούσε κάποιους κατοίκους, υπάρχει και η οδός Ιλιάδος που είναι ένας σωρός
κόσμος πάνω στα Γιατζαλίκια, που χρησιμοποιούν την οδό Ιλιάδος εδώ και πόσα
χρόνια, πολλά χρόνια από το 73’ θυμάμαι. Τότε να έρθουν και αυτοί να αλλάξουν το
δρόμο, να έρθουν και οι άλλοι να αλλάξουν το δρόμο και να δούμε τι θα γίνει.
Προεδρεύων: Τέθηκε θέμα αναβολής.
Δάσκαλος: Συμφωνώ κι εγώ να αναβληθούν και τα δύο θέματα. Για το
Ξηρολίβαδο, μπορούμε να συνεχίσουμε.
Δήμαρχος: Θέλω όμως να πω, κε πρόεδρε, με την ευκαιρία και καλό ήταν να
ακούσω την κα Καραχατζή, ότι όταν αποφασίζεις την ονοματοδοσία 50, 60 δρόμων,
θυμάστε ήταν πάρα πολύ μεγάλη η δουλειά που είχε κάνει η επιτροπή υπό τον κο
Χιονίδη και λοιπά, είναι πρακτικά αδύνατο να ρωτήσεις όλους τους κατοίκους που
μένουν σε αυτούς τους δρόμους. Είναι πρακτικά αδύνατο αυτό. Μια έγκριτη επιτροπή
παίρνει κάποιες αποφάσεις και από κει και πέρα υλοποιούνται αυτές οι αποφάσεις.
Είμαστε υπέρ της δημοκρατικής διαδικασίας αλλά και της αποτελεσματικότητας.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου για αναβολή
λήψης απόφασης επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α.
Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης, Χ. Σκουμπόπουλος,
Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Προεδρεύων: Κατά πλειοψηφία προχωρούμε σε ψηφοφορία επί του θέματος.
Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για απόρριψη του αιτήματος των κατοίκων της
οδού Αγ. Ιερουσαλήμ και εμμονή στην αριθ. 240/2009 απόφασή μας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Κ.
Συμεωνίδης, Α. Παπαστεργίου, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Ν.
Τσιαμήτρος, Μ. Τρανίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος,
Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Δ. Δάσκαλος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το από 16-7-2009 αίτημα κατοίκων της οδού Αγ. Ιερουσαλήμ.
3.- Την ανάγκη μετονομασίας της παραπάνω οδού.
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
Αποδέχεται το από 16-7-2009 αίτημα κατοίκων της οδού Αγίας Ιερουσαλήμ,
που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 655-654-653-652-657-658 και εγκρίνει τη μετονομασία
της σε οδό «Τερψιχόρης».
Η αριθ. 240/2009 απόφασή του ανακαλείται κατά το μέρος που αφορά την
παραπάνω ρύθμιση.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 583/ 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.

Σ.
Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
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Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

