ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 229/2010
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος Συλλόγου Βλάχων της Βέροιας και
έγκριση καταρχήν μετονομασίας της οδού Κόδρου.
Σήμερα 30 Μαρτίου 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 26-3-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσιάρας
Παπαστεργίου
Καλαϊτζίδης
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.
Μ. Τρανίδης, Κ. Συμεωνίδης, Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε ο κ. Σ.
Μηλιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ.
Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος,
Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 223/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 224/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σακαλής.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 233/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.
Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 234/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 235/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 236/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 238/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 239/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ.
Τσιαμήτρου.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 241/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Παυλίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Τσιαμήτρος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-3-2010 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».
Μετά την αναβολή του θέματος με την υπ’ αριθ. 584/2009 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος Βλάχων της Βέροιας με την υπ’ αριθ.
Γ/537/23-2-10 αίτησή του ζητά την επανεξέταση μετονομασίας της οδού Κόδρου σε
οδό Βλάχων Ηρωίδων.
Ο Σύλλογος Βλάχων στην αίτησή του προσκομίζει τις υπογραφές των
κατοίκων όπως τους είχε υποδειχθεί στην προηγούμενη συζήτηση του θέματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρει τους παρακάτω λόγους για τους οποίους ζητούν
την μετονομασία της οδού Κόδρου σε οδό Βλάχων Ηρωίδων:
1.Η οδός Κόδρου στο σύνολο από την περιοχή Κτηνιατρείου (πλατεία
Ζωγιοπούλου) ως το ύψος της Μεγάλου Αλεξάνδρου κατοικούνταν και κατοικείται
σχεδόν αποκλειστικά από Βλάχους Σελιώτες.
2.Σε αυτή την οδό ζούσε και ζει η οικογένεια Μητρηντώνη, από την οποία
κατάγεται μία από τις επτά γυναίκες που θυσιάστηκαν.
3.Μετά τη μεγάλη δωρεά προς τον Δήμο Βέροιας των αδερφών Κούσιου,
Βλάχων από το Σέλι, θα συνδεθεί η γέφυρα Κούσιου με την οδό Βλάχων Ηρωίδων
και με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί καλύτερα και η δωρεά και η θυσία.
4.Παρά το ιστορικό φορτίο της οδού Κόδρου η μετονομασία της οδού σε
Βλάχων Ηρωίδων θα αναδείξει μια πολύ σημαντική πτυχή της νεοελληνικής
ιστορίας, καθοριστική για τον τόπο μας.
5.Η ονοματοθεσία μιας νέας περιφερειακής μικρής οδού, που ούτε σχέση έχει
με τους Βλάχους, αλλά υποβαθμίζει και την ίδια την θυσία των επτά γυναικών, θα
βρει αντίθετο τον σύλλογο.
Επειδή με τον τελευταίο Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) δεν υφίσταται 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).
Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Το θέμα έχει ξανάρθει στο Δ.Σ και αναβλήθηκε επειδή είχε
ζητήσει το σώμα να προσκομιστούν και υπογραφές για να φανεί εάν πράγματι οι
κάτοικοι της οδού εκεί θα ήθελαν την μετονομασία σε Βλάχων Ηρωίδων. Ο σύλλογος
βλάχων, προσκόμισε πληθώρα υπογραφών, απαντώντας στο αίτημα του Δ.Σ., από
κατοίκους της Κόδρου και νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο το Δ.Σ να μην
γνωμοδοτήσει θετικά και στη συνέχεια βεβαίως η διαδικασία είναι να πάει στην
επιτροπή της περιφέρειας και να επανέλθει στο Δ.Σ για οριστική απόφαση. Δεν
νομίζω ότι πια υπάρχει λόγος για αναβολή ή άρνηση.

Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλε: Κε πρόεδρε, αναβάλαμε την προηγούμενη φορά το θέμα όχι
για να μαζευτούν υπογραφές αλλά για να γνωμοδοτήσει πρώτα η επιτροπή που
προβλέπεται από το νόμο και μετά να αποφασίσουμε εμείς όπως απαιτεί ο νόμος. Εάν
εσείς τώρα θέλετε να πάρουμε καταρχήν απόφαση και μετά να πάει στην επιτροπή
και μετά στην επιτροπή και να το ξαναφέρνουμε, να ταλαιπωρούμαστε και εμείς και
οι πολίτες, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση για καταρχήν απόφαση, αλλά ο νόμος και το
εισηγητικό σας σημείωμα που το επικαλείται, λέει άλλα πράγματα. Πρώτα
γνωμοδοτεί η αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας και μετά το Δ.Σ αποφασίζει, για
καταρχήν απόφαση λοιπόν συμφωνούμε.
Δήμαρχος: Είχε τεθεί και στο προηγούμενο συμβούλιο αυτός ο
προβληματισμός και έγινε αυτή η αναφορά από τον κο Σκουμπόπουλο, με την
διαφορά ότι η επιτροπή περιμένει την γνωμοδότηση του Δ.Σ. Εν πάση περιπτώσει για
να τελειώνουμε με το θέμα, θέλουν γνωμοδότηση του Δ.Σ και στη συνέχεια να
αποφασίσει η επιτροπή ώστε να έρθει πάλι εδώ και να πάρουμε απόφαση.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Δ.
Δάσκαλου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Π. Παυλίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το από 23-2-2010 αίτημα του Συλλόγου Βλάχων της Βέροιας.
3.- Την ανάγκη μετονομασίας της παραπάνω οδού για τους λόγους που αναφέρονται
στο παραπάνω αίτημα.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Αποδέχεται το από 23-2-2010 αίτημα του Συλλόγου Βλάχων της Βέροιας
και εγκρίνει καταρχήν τη μετονομασία της οδού «Κόδρου» στη Βέροια σε οδό
«Βλάχων Ηρωίδων», για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω αίτημα.
Β) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Γρ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού &
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) να παραπέμψει την παρούσα απόφαση και το αίτημα
του παραπάνω συλλόγου στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 για τα
περαιτέρω.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 229 / 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

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

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

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-4-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
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Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

