ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 584/2009
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7ου
θέματος «Εγκριση ή μη ονομασίας-μετονομασίας οδών
πόλης»
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 πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-10-2009 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».
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου με την υπ’ αριθμ.4157/2008 αίτησή
του, υπέβαλλε πρόταση για την ονομασία οδών του οικισμού, ενώ ο λαογραφικός
σύλλογος με την υπ’ αριθμ. 18/2009 αίτησή του σητά την μετονομασία της οδού
Κόδρου σε οδό Βλάχων Ηρωίδων.
Παράλληλα η Δήμαρχος εισηγείται την ονοματοθεσία οδού Στροβόλου.
Επειδή με τον τελευταίο Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) δεν υφίστανται πλέον
συνοικιακά συμβούλια, η γνωμοδότηση επί των ανωτέρω προτείνεται να γίνει από το
Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που
προβλέπονται από το νόμο (Επιτροπή αρ. 12, Δημοτικό Συμβούλιο για οριστική
απόφαση).
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει:
1) Για την ονομασία ή μετονομασία των οδών και πλατειών του οικισμού
Ξηρολιβάδου όπως φαίνεται στα συνημμένα έγγραφα.
2) Για τη μετονομασία της οδού Κόδρου σε οδό Βλάχων Ηρωίδων για τους
λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση και
3)Για την ονομασία οδού προς τιμή του Δήμου Στροβόλου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Ζητώ την αναβολή στο θέμα του Στροβόλου γιατί εγώ δεν έχω
πάει στο Στρόβολο αλλά μου είπανε όσοι συνάδελφοι πήγανε ότι εκεί υπάρχει μια
μεγάλη πλατεία και ένας κεντρικότατος δρόμος που ονομάζεται «Βεροίας». Νομίζω
ότι θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο το θέμα, δεν μας πιέζει κανείς και να
δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε μια καλύτερη οδό για να μπει το όνομα του
Στροβόλου.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Δάσκαλος: Ο Π.Ο.Ξ., δηλαδή ο πολιτιστικός σύλλογος Ξηρολιβάδου, με
αίτημά του, ζήτησε και έκανε μια πάρα πολύ καλή εργασία, για την οποία
εργάστηκαν αρκετό καιρό κάποιοι από το Ξηρολίβαδο, και πρότεινε να γίνει
ονοματοθεσία όλου του οικισμού Ξηρολιβάδου. Έτσι λοιπόν προτείνεται να
αποδεχθούμε την πρόταση του Π.Ο.Ξ. Ένα δεύτερο θέμα είναι, ο σύλλογος βλάχων,
ζητάει την οδό Κόδρου να ονομαστεί Βλάχων ή Ηρωίδων. Η οδός Κόδρου είναι αυτή
η οποία ξεκινάει από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και φτάνει ως την Πλατεία
Κτηνιατρείου με την αιτιολογία ότι σε εκείνη την περιοχή πάντα υπήρχανε οι
κάτοικοι ως βλάχοι.
Δήμαρχος: Είναι εδώ και ο κος Γεωργίου, από τον Π.Ο.Ξ.
Δάσκαλος: Ας μιλήσουμε λίγο για τον Π.Ο.Ξ, γιατί θα χρειαστεί να
ψηφίσουμε.

Προεδρεύων: Να ακούσουμε πρώτα τους εκπροσώπους των φορέων, αν
θέλουν να πουν κάτι.
Τάκης Γεωργίου (Εκπρόσωπος Π.Ο.Ξ): Είμαστε εδώ πέρα, για να σας πούμε
και να σας κάνουμε μια εισήγηση για την Κόδρου. Είναι κάποιος από εσάς να κάνει
εισήγηση ή να κάνουμε εμείς;
Προεδρεύων: Έγινε εισήγηση.
Γεωργίου (Εκπρόσωπος Π.Ο.Ξ) : Το Δ.Σ του συλλόγου μας, μετά από
απόφαση της γενικής συνέλευσης, στις 14/12/2008, παρακαλεί να προωθήσετε για
υλοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αίτημά μας που αφορά…
Προεδρεύων: Υπάρχει συμφωνία απ’ ό,τι φαίνεται στο σώμα, δεν υπάρχει
λόγος να αναπτύξετε το αίτημά σας.
Δάσκαλος: Υπάρχει συμφωνία για το Ξηρολίβαδο αλλά για την οδό Κόδρου
πρέπει να ρωτηθούν οι κάτοικοι. Αυτό δεν είπαμε και για την Τερψιχόρης;
Προεδρεύων: Έπρεπε να το κάνετε αυτό κε Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Έγινε αίτημα και ήρθε στο Δ.Σ. για να ψηφιστεί ή όχι.
Προεδρεύων: Έπρεπε να το κάνετε ήδη. Δεν θα παίρνουμε αποφάσεις και
μετά θα έρχονται και θα διαμαρτύρονται οι κάτοικοι.
Δάσκαλος: Εγώ θα έλεγα κε πρόεδρε, να αρχίσουμε με την ψηφοφορία πρώτα
για το Ξηρολίβαδο να τελειώνει και μετά να μπει και η ψηφοφορία για την Κόδρου.
Προεδρεύων: Ορίστε κε Γεωργίου, συνεχίστε.
Γεωργίου (Εκπρόσωπος Π.Ο.Ξ): Στη γενική συνέλευση ήταν και οι
περισσότεροι κάτοικοι της οδού Κόδρου. Η οδός Κόδρου κατοικείται συνήθως κατά
πλειοψηφία από βλάχους, εκεί κατοικεί και η οικογένεια Μητριντώνη που είναι
απόγονος της Μητριντώνη Μαρίας, μιας από τις 7 γυναίκες που θυσιάστηκαν στο
Βράχο του Γαλακτού. Είναι το μόνο γεγονός, για το οποίο υπάρχει εφημερίδα της
εποχής εκείνης που καταγράφει το γεγονός αυτό της θυσίας των 7 βλάχων γυναικών,
στους Άγιους Πάντες και επίσης, αυτό θα ενωθεί και είναι και επιθυμία των αδερφών
Κούσιου, όπου εκεί καταλήγει η Κόδρου, εκεί που θα γίνει η γέφυρα των αδερφών
Κούσιου. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, η θυσία αυτών των γυναικών; Τότε, κατάλληλα
προβεβλημένη στη διεθνή κοινή γνώμη από Άγγλους δημοσιογράφους, για τα δικά
τους βέβαια συμφέροντα, αξιοποιήθηκε στη συνθήκη του Βερολίνου, που ήταν η
απαρχή της προσάρτησης στην Ελλάδα της Θεσσαλίας και της περιοχής της Άρτας,
που έγινε τρία χρόνια αργότερα το 1881, χωρίς την εξέλιξη αυτή ούτε που θα
συζητούνταν το θέμα της Θεσσαλίας στο συνέδριο του Βερολίνου. Η ιστορία, κάτω
από αυτό το πρίσμα δικαίωσε το αίμα που χύθηκε στους Αγίους Πάντες και είμαστε
εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας αν χρειαστεί.
Προεδρεύων: Ερωτήσεις.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή: Κύριε πρόεδρε, επειδή το Ξηρολίβαδο είναι
παραθεριστικό μέρος και επάνω δεν πηγαίνει ούτε ταχυδρομείο, θέλω να ρωτήσω τον
πολιτιστικό σύλλογο, τι τον ώθησε να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, να βάλει
ονόματα στους δρόμους; Έγινε γενική συνέλευση και αποφασίστηκε κάτι τέτοιο ή
απλώς το αποφασίσανε τα μέλη μόνο του πολιτιστικού συλλόγου; Επίσης θέλω να
ρωτήσω και κάτι ακόμη την κα Δήμαρχο, εδώ μες’ το εισηγητικό λέει, ότι το
αποφασίζουνε, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου και κάπου λέει
παρακάτω, ότι επειδή δεν υφίστανται πλέον συνοικιακά συμβούλια, μα επάνω λέμε
ότι μετά από την σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου, τοπικό συμβούλιο
υπάρχει στο Ξηρολίβαδο και είναι το τοπικό συμβούλιο της Κουμαριάς, δεν
καταργήθηκε, μήπως θα πρέπει να περάσει και από κει; Δεν ξέρω.
Δελαβερίδης: Διαδικαστικά κε πρόεδρε.
Προεδρεύων: Σε τι συνίσταται το διαδικαστικό;
Δελαβερίδης: Νομίζω ότι η κα Τσιαμήτρου, συζητά άλλο θέμα.
Προεδρεύων: Στο ίδιο θέμα είναι κε Δελαβερίδη. Συζητείται σαν ενιαίο θέμα.
Σακαλής: Η αίτηση του πολιτιστικού ομίλου είναι από τις 10/10/2008, δηλαδή
πριν ένα χρόνο περίπου. Το διάστημα αυτό είχαμε συζητήσει θέματα που αφορούσαν,

πιο μπροστά δηλαδή, ονομασίες και μετονομασίες οδών και συζητήσαμε και
αποφασίσαμε. Γιατί καθυστέρησε και δεν μπήκε τότε το θέμα; Από παράληψη ή τι
κάτι άλλο; Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3463/2006, ονομασία συνοικιών,
οδών και πλατιών γίνεται με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού – κοινοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου
ή ……….και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία συμμετέχουν. Το ερώτημα είναι,
το είχε πει η κα Τσιαμήτρου, ότι υπάρχει τοπικό συμβούλιο, καλώς ή κακώς το
Ξηρολίβαδο ανήκει στην Κουμαριά, μήπως πρέπει να ερωτηθεί και αυτό ; Δεύτερον,
είναι ότι η επιτροπή αποτελείται, λέει από ποιους αποτελείται, προϊστάμενο,
διεύθυνση αυτοδιοίκησης, δυο εκπροσώπους της τοπικής δήμων και κοινοτήτων, δυο
καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές και η απόφαση ορίζεται από το γενικό γραμματέα
της περιφέρειας. Παρακάτω η κα Ουλσουτζόγλου, λέει, επειδή δεν υφίστανται πλέον
συνοικιακά συμβούλια, η γνωμοδότηση των ανωτέρω, προτείνεται, να γίνει από το
δημοτικό συμβούλιο και στη συνέχεια να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που
προβλέπονται από τον νόμο, επιτροπή άρθρο 12 Δ.Σ για οριστική απόφαση, είμαστε
σύννομοι, δεν πρέπει πρώτα να αποφασίσει αυτή η επιτροπή, όπου υπάρχουν και
φιλόλογοι καθηγητές και λοιπά, ως προς την ονομασία των οδών και μετά να έρθει
στο Δ.Σ για επικύρωση; Εδώ κάνουμε τα αντίθετα. Αποφασίζει το Δ.Σ και μετά λέει η
επιτροπή και η επιτροπή του άρθρου 12. Είμαστε σύννομοι ή όχι; Αν απαντηθεί αυτό
πριν μπω στην ουσία ονομασίας οδών ή όχι.
Προεδρεύων: Περιοριστείτε στο ερώτημα, μην σχολιάζετε.
Σακαλής: Τα ερωτήματα ήταν ακριβώς αυτά, ότι πρέπει να περάσει και από
την επιτροπή και μετά από το Δ.Σ.
Παυλίδης: Ακούσαμε πριν για την οδό Τερψιχόρης, ότι πρέπει να υπάρχει
εξαιρετικός λόγος που αλλάζει η ονομασία μιας οδού. Εγώ να ρωτήσω για την
μετονομασία οδό Βλάχων-Ηρωίδων: 1) ποιος είναι ο εξαιρετικός λόγος για να
μετονομαστεί; 2) είπατε προηγουμένως ότι είναι επιθυμία των αδελφών Κούσιου,
είναι όντως επιθυμία των αδελφών Κούσιου αυτό που ειπώθηκε από εσάς; 3)λέει ότι
αν μετονομαστεί θα αναδειχθεί καλύτερα η δωρεά και η θυσία των δωρητών. Πώς θα
αναδειχθεί καλύτερα; 4) ισχυρίζεστε στο έγγραφο, ότι θα σας βρει αντίθετους η
ονομασία μιας μικρής περιφερειακής οδού. Προφανώς εμείς δεν έχουμε υπόψη μας
ότι θα ανοιχτεί κάποια μικρή, περιφερειακή οδός ή θα συμβεί κάτι, γιατί το
αιτιολογείτε παρακάτω, ότι θα το υποβαθμίσουμε αν ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό.
Πώς θα το υποβαθμίσουμε; Υπάρχει μικρή περιφερειακή οδός και άμα δεν δεχθούμε
θα υποβαθμίσουμε κάτι; Για να ξέρουμε τι έγκλημα θα κάνουμε, αν αποφασίσουμε
αρνητικά δηλαδή.
Δήμαρχος: Για το τέταρτο ερώτημα του κ. Παυλίδη, πρέπει να πω ότι, γιατί κι
εμένα η γειτονιά μου πιο κάτω ήτανε, ότι εκείνη η περιοχή είναι βλαχομαχαλάς και
είναι γνωστό ότι και τα σπίτια είναι βλάχικα και Σελιώτικα στην πλειονότητα τους.
Άρα υπάρχει ένας λόγος, αν είναι να ονομαστεί μια οδός, με αυτή την ονομασία των
Ηρωίδων Βλάχων γυναικών κ.τ.λ, να είναι σε κάποιο βλαχομαχαλά και όχι κάπου
άσχετα. Τώρα, για το ζήτημα που έθεσε η κα Τσιαμήτρου, ο κος Σακαλής ρώτησε
γιατί δεν ήρθα με τις άλλες ονοματοδοσίες, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η πρόταση, ήρθε
η πρόταση λοιπόν, έρχεται στο Δ.Σ και λίγο καθυστερημένα. Όσο για το Ξηρολίβαδο,
το έχουμε πει 100 φορές εδώ μέσα και δεν ξέρω γιατί πρέπει να το επαναλαμβάνουμε,
εσείς λέγατε πριν ότι πρέπει να ερωτώνται οι κάτοικοι, μετά μας λέτε να πάμε στην
Κουμαριά να ρωτήσουμε, εδώ υφίσταται ένα θέμα, όταν έγινα η λαϊκή συνέλευση
στο χωριό και ξανά και ξανά και μάλιστα με πολύ μεγάλη, με μαζική προσέλευση
των κατοίκων, πολύ μεγάλη προσέλευση, αποφασίστηκε τα τοπικά ζητήματα, να τα
χειρίζεται, να προτείνει, σε εμάς στο συμβούλιο και να συνεννοούμαστε με την
εκάστοτε διοίκηση του συλλόγου, όποια είναι αυτή, η οποία είναι εκλεγμένη από τους
κατοίκους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη μια πρέπει να τους ρωτάμε τους
κατοίκους, την άλλη να ρωτάμε ένα διπλανό χωριό, που μπορεί να είναι οικισμός του,
το συγκεκριμένο δεν είναι αυτό καθ’ αυτό το χωριό. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε,

κάτι, ας πούμε δεν συμφωνώ και τελείωσε. Τώρα να βρίσκουμε δικαιολογίες……
Υπάρχει μια πρόταση την οποία κόπιασαν και την κατέθεσαν εδώ, ας την
σεβαστούμε. Πείτε είτε «την δεχόμαστε» είτε «δεν τη δεχόμαστε».
Σακαλής: Κα δήμαρχε, συγνώμη, θέλω να μου απαντήσετε ως προς την
επιτροπή. Ότι η απόφαση του Δ.Σ, λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής,
της επιτροπής που ανέφερα, με δυο καθηγητές κ.λ.π. Εμείς την παρακάμπτουμε;
Αυτό ρώτησα.
Δήμαρχος: Γιατί να την παρακάμψουμε;
Προεδρεύων: Αυτή ήταν η απάντηση κε Σακαλή, δεν ξέρω αν σας
ικανοποίησε.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, θέλω να πάρω τον λόγω για να απαντήσω …..
Δήμαρχος: Συγνώμη κε Δελαβερίδη, γιατί έχουμε μπει σε μια δαιδαλώδη
διαδικασία, όποτε θέλουμε και όποτε μας βολεύει μιλάμε για τον τύπο, το νόμο, την
ερμηνεία και δεν μένουμε στην ουσία. Θέλουμε να δεχθούμε μια πρόταση, να
ονομαστούν οι δρόμοι του χωριού εκεί, όπως θέλουν οι κάτοικοι; Θέλουμε ή δεν
θέλουμε; Λιανά να τα πούμε και καθαρά.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, δύο λόγια για να βοηθήσω. Στο ερώτημα που
έκανε ο κος Σακαλής, έχω να απαντήσω το εξής, γιατί διάβασα το εισηγητικό
σημείωμα ……
Προεδρεύων: Εσείς ως τι θα απαντήσετε κε Δελαβερίδη; Θα τα πείτε στην
τοποθέτηση σας.
Δελαβερίδης: Για να βοηθήσω και την κα Δήμαρχο και να απαντηθεί και ο
κος Σακαλής. Το εισηγητικό σημείωμα λέει «μετά τα παραπάνω, παρακαλείται το
Δ.Σ να γνωμοδοτήσει». Εμείς γνωμοδοτούμε, Δεν αποφασίζουμε σήμερα άρα λοιπόν
η απόφασή μας πάει στην περιφέρεια στη συνέχεια, εγκρίνεται, έρχεται στο δημοτικό
διαμέρισμα, στον πολιτιστικό σύλλογο θέλετε, θέλετε στο τοπικό συμβούλιο, όπου
θέλετε και στη συνέχεια έρχεται εδώ για έγκριση, αυτή είναι η σειρά επομένως.
Καλώς ήρθε έτσι χωρίς να πάει στο τοπικό συμβούλιο ……
Προεδρεύων: Ζήτησε το λόγο ο εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου,
ορίστε κε Τυφλίδη.
Αναστάσιος Τυφλίδης (Εκπρόσωπος Π.Ο.Ξ): Ο πολιτιστικός σύλλογος του
Ξηρολιβάδου, βλέποντας την ανάγκη ανάδειξης ιστορικών ονομάτων, εννοιών και
τοπωνυμιών, όπως επίσης και την προστασία διαφόρων οδών μέσα στο χωριό και
γνωρίζουνε όσοι κατοικούν εκεί πέρα, τι σημαίνει, έκρινε απαραίτητο να προβεί σε
αυτήν εδώ τη μελέτη, όπως επίσης και να αναδείξει, να γνωρίσουν οι νέοι του χωριού
αυτά τα ονόματα ηρώων που έχουμε αποδώσει σε διαφόρους οδούς και λοιπά. Επίσης
τώρα, όσον αφορά το τοπικό συμβούλιο της Κουμαριάς, έχουν λάβει έγγραφο, όπου
αναφέρει την πρόταση τη δική μας. Δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα, πιστεύω πως
με την σιωπή του, δέχθηκε την πρόταση την δική μας και συνηγορεί. Στις γενικές
συνελεύσεις, έχει αποφασιστεί, ο Π.Ο.Ξ να εκπροσωπεί την βούληση του χωριού,
ομόφωνα έχει αποφασιστεί η πρόταση αυτή.
Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, για άλλη μια φορά και
για ένα σοβαρό θέμα του δήμου, μέσα σε μια σελίδα, απεικονίζεται ξανά και πάλι
περίτρανα, η προχειρότητα με την οποία εισάγετε τα θέματα στο Δ.Σ. Το εισηγητικό
σημείωμα, ο συντάκτης του οποίου, ας μην αναφέρω το όνομα, άλλα θα αναφέρω το
όνομα του αντιδημάρχου, γιατί για εμένα δεν έχει σημασία ποιος συντάσσει το
έγγραφο, αλλά ποιος το υπογράφει, μέσα σε μια σελίδα, έχει τρία διαφορετικά
πράγματα: έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών, κάτω στην σελίδα μετά από
τα παραπάνω, παρακαλείται το Δ.Σ να γνωμοδοτήσει. Δεν γνωμοδοτεί το Δ.Σ. Το Δ.Σ
αποφασίζει. Ερχόμαστε τώρα στην πρώτη παράγραφο, που λέει σύμφωνα με το
άρθρο 12 του νόμου τάδε, είναι ο κώδικας, η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών
γίνεται με απόφαση του Δ.Σ η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου
τοπικού συμβουλίου ή ………και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία

συμμετέχουν ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, λέει ποιοι και αιτιολογούν, αυτή η επιτροπή
αιτιολογεί στο Δ.Σ την αναγκαιότητα για την οποία πρέπει να ονομαστεί ή να
μετονομαστεί μια οδός. Όταν λοιπόν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπέγραφε αυτό το
έγγραφο, ήξερε ότι προκειμένου να το φέρει στο Δ.Σ , έπρεπε πρώτα να απευθυνθεί
στο τοπικό συμβούλιο Κουμαριάς, είτε θέλουν οι Ξηρολιβαδιώτες είτε όχι, εκεί
ανήκουν, στο τοπικό συμβούλιο Κουμαριάς, είπε ο εκπρόσωπος του συλλόγου, ότι
ρωτήθηκε και δεν απάντησε ακόμα το τοπικό συμβούλιο, μα ο αντιδήμαρχος και οι
υπηρεσίες, για αυτό το λόγω είναι, να πάρουν ή όχι τη γνώμη. Ας έδινε αρνητική αν
δεν ήθελε, αλλά ούτε την θετική ούτε την αρνητική έφεραν και την αρμόδια
επιτροπή, που εδρεύει στην περιφέρεια, αν λοιπόν πάρετε απόψε απόφαση κύριοι
συνάδελφοι και πείτε είτε γνώμη είτε απόφαση είτε ό,τι θέλετε, ο κος Ευσταθιάδης,
κάνοντας χρήση αυτής της παραγράφου, θα απορρίψει την απόφαση και μετά η κα
Δήμαρχος, με τον γλαφυρότατο τρόπο που έχει, θα ψάχνει και θα βρίσκει
φαντάσματα, υπονομευτές και λοιπά, θα πει «ο κακός ο Ευσταθιάδης». Τι ενδιαφέρει
το σώμα αν η λαϊκή συνέλευση, με τη Δήμαρχο ή χωρίς τη Δήμαρχο, αποφάσισε να
εκπροσωπεί το χωριό, το Ξηρολίβαδο, ο πολιτιστικός σύλλογος. Καλά έκανε με γεια
του με χαρά του, αλλά, πέρα από την λαϊκή συνέλευση, πέρα από την εκπροσώπηση
που ζητάει να έχει το χωριό, πέρα από τον λαϊκισμό, μπορούμε να αναπτύξουμε
μεγάλη ευφράδεια και εμείς και εσείς, εδώ μες την αίθουσα, πρέπει κάποτε να
κρατάμε και την σοβαρότητα, πρέπει να δεχόμαστε τους νόμους και εάν δεν
δεχόμαστε τους νόμους, να πάμε στα σπίτια μας. Αν οι νόμοι μας λέγανε «εκεί στη
Βέροια αυτονομηθείτε, μην ακούτε κανέναν, κάντε ότι σας κάνει η γκλάβα σας» θα
λέγαμε ναι στον Π.Ο.Ξ, ναι στον σύλλογο των βλάχων για τις ηρωίδες βλάχες, που τις
τιμούμε όλοι που θυσιάστηκαν, αλλά πρέπει να τηρήσουμε και τον τύπο. Φάνηκε εδώ
απόψε, και στο προηγούμενο θέμα και στο τωρινό θέμα, το αλαλούμ. Προχειρότητα,
προχειρότητα, προχειρότητα! Επιτέλους τελειώνει η θητεία σας. Βάλτε τάξη στο
δήμο, δεν μπορείτε να βάλετε; Σηκωθείτε και φύγετε να τελειώνουμε.
Ακριβόπουλος: Κε πρόεδρε, με την ουσία του θέματος όσον αφορά την
πρόταση κ.τ.λ, εγώ δεν θα ασχοληθώ. Ο Π.Ο.Ξ έκανε μια πρόταση, αφορά το χωριό
τους, έτσι θέλουνε να προχωρήσει και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να
διαφωνήσουμε. Με αυτό το οποίο εγώ θα διαφωνήσω, είναι για τον τρόπο με τον
οποίο εισάγεται το θέμα και έχω την εντύπωση ότι, έτσι όπως εισάγεται, δεν μπορεί
να περάσει αυτή η απόφαση, γιατί εισάγεται ως έγκριση ή μη ονομασίαςμετονομασίας οδών πόλης και αυτή η απόφαση προϋποθέτει να τηρηθεί το άρθρο 12
του νόμου 3463/2006, όπως πολύ σωστά είπε ο κος Σκουμπόπουλος και ο κος
Σακαλής. Αυτή η προϋπόθεση δεν έχει τηρηθεί. Τώρα αν το Δ.Σ αποφασίσει να
γνωμοδοτήσει για την ονομασία-μετονομασία, όπως εισάγεται το θέμα και πάλι
πρέπει αυτή η απόφαση, η οποία δεν είναι ουσιαστικά απόφαση αλλά μία γνώμη, να
πάει σε αυτή την επιτροπή, που πρέπει να συστηθεί και να ξαναέρθει. Αλλά το
ορθότερο ήταν, πριν εισαχθεί το θέμα, να είχε πάει η πρόταση του πολιτιστικού
συλλόγου, των κατοίκων, δεν ξέρω ποιών άλλων που εκπροσωπούνε τους βλάχους,
να πάει σε αυτή την επιτροπή, να το επεξεργαστεί και να έρθει ως τελική πρόταση.
Νομίζω ότι έγιναν ανάποδα τα πράγματα, κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή αυτό το
οποίο, για μένα, είναι η ορθή πρόταση είναι να αναβληθεί το θέμα, να πάει στην
επιτροπή και να έρθει μετά την επιτροπή, ώριμο, για να αποφασίσει το Δ.Σ. Όλα τα
άλλα, είναι λαϊκισμοί και μετά, όταν θα απορριφθεί αυτή η απόφαση και δεν έχει να
κάνει με το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε, σας το λέω θέλουμε, στο Ξηρολίβαδο εμένα
δεν με ενδιαφέρει πώς θα διαμορφωθούν οι οδοί, αυτό ενδιαφέρει αυτούς που είναι
εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι το θέμα δεν μπορεί να περάσει και δεν φταίει
κανένας υπηρεσιακός παράγοντας, κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομα
τους.
Προεδρεύων: Βάζετε θέμα αναβολής κε Ακριβόπουλε και για τα δυο θέματα;
Και του Ξηρολιβάδου και της οδού Κόδρου;
Ακριβόπουλος: Βεβαίως.

Δάσκαλος: Διαδικαστικά κε πρόεδρε.
Προεδρεύων: Τέθηκε θέμα αναβολής.
Δάσκαλος: Να πω κάποια πράγματα και να μην ψηφίσουμε επί της αναβολής.
Αφού το θέμα ήρθε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πριν 3,5 μήνες, όταν αποφασίζαμε
την ονομασία ή την μετονομασία διαφόρων οδών της πόλης, είχε βάλει ο κος
Σκουμπόπουλος θέμα, ότι κακώς ήρθε μετά την επιτροπή στο Δ.Σ και έπρεπε να
ακολουθηθεί η διαδικασία. Κατ’ αρχάς να πάρει την απόφαση το Δ.Σ, να πάει στην
επιτροπή του άρθρου 12 …………………..
Σκουμπόπουλος: …………………………..
Ακριβόπουλος: Έβαλα θέμα αναβολής και ενισχύω και λέω ότι αυτό που είπε
ο κος Δάσκαλος, δεν είναι απόφαση εάν αποφασίσει σήμερα το σώμα αν εκφράσει
γνώμη, δεν είναι απόφαση, σε κάθε περίπτωση.
Προεδρεύων: Τέθηκε θέμα αναβολής. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής
συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Μ. Τρανίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Γ.
Ορφανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης,
Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α. Παπαστεργίου.
Προεδρεύων: Έχουμε ισοψηφία και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 4
εδ. 2 επικρατεί η δική μου ψήφος, κατά πλειοψηφία αναβάλλεται η συζήτηση και
λήψη απόφασης επί του θέματος.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το αριθ. 48/10-10-2009 έγγραφο του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου΄.
3.- Το από 7-1-2009 αίτημα του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.
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 93 του Ν. 3463/20065 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος «Έγκριση ή
μη ονομασίας-μετονομασίας οδών πόλης» προκειμένου να διαβιβασθεί στην
επιτροπή του άρθρου 12 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 584 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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