ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 793/2010
Περίληψη
Έγκριση μετονομασίας της οδού Ρωσσοπροσφύγων σε
«Εμμανουήλ Κούσιου».
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου 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 16-12-2010 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 19 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Κ.
Μ.
Γ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 789/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 790/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 791/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 794/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-11-2010 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 Δ/νσης
Αυτ/σης και Αποκέντρωσης ή της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης 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».
Η Σαμψωνίδου Ευαγγελία, ως εκπρόσωπος των κατοίκων της οδού
Ρωσσοπροσφύγων, με την υπ’ αριθ. Γ/1255/20-4-10 αίτησή της, ζητά την αλλαγή του
ονόματος της οδού στην οποία διαμένουν με οποιαδήποτε ονομασία επιλέξει το
Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λόγος που αιτούνται την αλλαγή είναι ότι η υπάρχουσα
ονομασία χρησιμοποιείται ήδη στο πανόραμα Βέροιας, με αποτέλεσμα να χάνονται
έγγραφα και λογαριασμοί από την αλληλογραφία τους αφού καταλήγουν στο
Πανόραμα.
Το τμήμα μας, απέστειλε το αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, το
οποίο με την υπ’ αριθ. 303/2010 απόφασή του συμφώνησε το όνομα της οδού να
προταθεί από τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006.
Στην συνέχεια η επιτροπή με το υπ’ αριθ. 2/2010 πρακτικό της, αναβάλλει να
γνωμοδοτήσει επί του θέματος, έως ότου προταθεί η νέα ονομασία της
συγκεκριμένης οδού.
Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει
σχετικά, και να προτείνει νέο όνομα οδού, ώστε στη συνέχεια η επιτροπή του άρθρου
8 του Ν.3463/2006 να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, υπάρχει ένα αίτημα, είναι ο γνωστός δρόμος στο
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ και είναι μεγάλη περιοχή. Έχουν προβλήματα γιατί τους
μπερδεύουν, όπως γράφει και το εισηγητικό, με το Πανόραμα. Εγώ θα πρότεινα, αν
δεν έχει αντίρρηση το σώμα, επειδή εκκρεμεί μια απόφαση για ονομασία οδού με το
όνομα του Κων/νου Ζαμπούνη, να ονομαστεί έτσι.
Σκουμπόπουλος: Δήμαρχος ήταν ο άνθρωπος, ας μην τον πάμε στα χωράφια.
Καλύτερα να βρούμε ένα άλλο όνομα.
Δάσκαλος: Προτείνω να ονομαστεί «Εμμανουήλ Κούσιου». Σήμερα «έφυγε»
ο Μανώλης Κούσιος, μεγάλος δωρητής του Δήμου, οπότε μπορούμε να δώσουμε το
όνομά του στον δρόμο αυτό μιας και άλλο είναι η Γέφυρα Αφών Κούσιου και άλλο η
οδός «Εμμανουήλ Κούσιου».
Δήμαρχος: Νομίζω είναι καλή πρόταση.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 29-11-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 303/2010 απόφασή του, με την οποία έγινε αποδεκτό το από 19-4-2010
αίτημα κατοίκων της οδού Ρωσσοπροσφύγων και εγκρίθηκε καταρχήν τη
μετονομασία της παραπάνω οδού.
3.- Το αριθ. 2/2010 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
4.- Την ανάγκη μετονομασίας της οδού Ρωσσοπροσφύγων, διότι η εν λόγω ονομασία
χρησιμοποιείται και στην περιοχή του Πανοράματος Βέροιας, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία προβλημάτων στους κατοίκους της οδού με την αλληλογραφία τους.

5.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων Χ. Σκουμπόπουλου και Δ.
Δάσκαλου.
6.- Την αναγκαιότητα μετονομασίας της παραπάνω οδού σε οδό «Εμμανουήλ
Κούσιου», ως απόδοση τιμής και έκφραση ευγνωμοσύνης του Δήμου στον
αποβιώσαντα Μεγάλο Δωρητή και Ευεργέτη του.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη μετονομασία της οδού «Ρωσσοπροσφύγων» στη Βέροια, σε
οδό «Εμμανουήλ Κούσιου», ως απόδοση τιμής και έκφραση ευγνωμοσύνης του
Δήμου στον αποβιώσαντα Μεγάλο Δωρητή και Ευεργέτη του.
Β) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Γρ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού &
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) να παραπέμψει την παρούσα απόφαση στην επιτροπή
του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 για τα περαιτέρω.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 793 / 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
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-1-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

