ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 19/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 594/2010
Περίληψη
Εμμονή στην αριθ. 583/2009 απόφαση
Δ.Σ. περί αποδοχής αιτήματος κατοίκων
της
οδού
Αγ.
Ιερουσαλήμ
για
μετονομασία της & εν μέρει ανάκλησης
της αριθ. 240/2009 απόφασης Δ.Σ..
Σήμερα 30 Αυγούστου του έτους 2010 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 26-8-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

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
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 571/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
3) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Α. Δελαβερίδης,
Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 572/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 573/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 575/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 576/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 579/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-8-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Δημητρίου Δάσκαλου, το οποίο 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».
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 583/2009 εγκρίνει αίτημα των
κατοίκων για μετονομασία της οδού Αγ. Ιερουσαλήμ σε οδό Τερψιχόρης.
Στην συνέχεια η επιτροπή με το υπ’ αριθμ. 1/2010 πρακτικό της,
γνωμοδοτεί αρνητικά και δεν αποδέχεται την συγκεκριμένη μετονομασία διότι:
α) δε μνημονεύονται εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την μετονομασία της
οδού Αγίας Ιερουσαλήμ και
β) μεταξύ των οδών Αγίας Ιερουσαλήμ και Τερψιχόρης παρεμβάλλεται τμήμα
της οδού Ηρακλέους με συνέπεια η μία οδός να μην αποτελεί φυσική συνέχεια
της άλλης.
Υπενθυμίζουμε ότι και το Τεχνικό Τμήμα στην εισήγηση του διαφωνεί με
την μετονομασία της οδού Αγ. Ιερουσαλήμ σε Τερψιχόρης γιατί 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 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Προτείνω να αποφασίσουμε την εμμονή στην προηγούμενη
απόφασή μας για μετονομασία της οδού Αγ. Ιερουσαλήμ σε οδό Τερψιχόρης και να
αναπέμψουμε το θέμα στην αρμόδια επιτροπή.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 583/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή αιτήματος
κατοίκων της οδού Αγ. Ιερουσαλήμ για μετονομασία της & εν μέρει ανάκλησης της
αριθ. 240/2009 απόφασης Δ.Σ..
3.- Το αριθ. 1/2010 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εμμένει στην αριθ. 583/2009 απόφασή του περί αποδοχής αιτήματος
κατοίκων της οδού Αγ. Ιερουσαλήμ για μετονομασία της & εν μέρει ανάκλησης της
αριθ. 240/2009 απόφασης Δ.Σ..
Β) Εγκρίνει την αναπομπή του παραπάνω θέματος για επανεξέταση στην
επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 594 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13 - 9 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

