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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 252/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε νλνκαζίαο νδνύ ηεο Κνηλόηεηαο Κ.Βεξκίνπ
ζε νδό Αζηεξίνπ Κνπθνύδε
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλόο,
20)Υ.Σζηνύληαο,
21)Ν.Λαδόπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηόπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ. .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 31ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 14-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3463/2006 «Ζ νλνκαζία ζπλνηθηώλ, νδώλ θαη πιαηεηώλ
γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη ύζηεξα από
γλώκε ηνπ νηθείνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ ή παξέδξνπ θαη ζύκθσλε γλώκε επηηξνπήο ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ: α) Ο πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή ηεο
Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ λνκνύ ή ηεο λνκαξρίαο, σο πξόεδξνο, β)
Γύν εθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο έλσζεο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο από ηε δηνηθνύζα επηηξνπή ηεο θαη γ) Γύν θαζεγεηέο θηιόινγνη ή θαζεγεηέο ηεο ηζηνξίαο
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη νξίδνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, από ην
Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ κεηνλνκαζία επηηξέπεηαη γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο θαη
γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν».
Με ηελ ππ. αξίζ. 8774/21-03-2018 αίηεζε ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πνιηηηζηηθώλ
πιιόγσλ Βιάρσλ δεηήζεθε ε νλνκαζία κίαο νδνύ ηεο πόιεο ηεο Βέξνηαο ζε νδό
«ΑζηεξίνπΚνπθνύδε».
Ο Γήκαξρνο Βέξνηαο θαηόπηλ δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη εμεύξεζεο
δηαζέζηκεο νδνύ πξνο νλνκαηνδνζία, πξόηεηλε ηελ νλνκαζία ηεο θεληξηθήο νδνύ εηζόδνπ ζηελ
θνηλόηεηα Κάησ Βεξκίνπ γηα λα ιάβεη ην πξνηεηλόκελν όλνκα, ηηκώληαο ηνλ Αζηέξην Κνπθνύδε.
Ζ θεληξηθή νδόο εηζόδνπ ζηελ θνηλόηεηα Κάησ Βεξκίνπ εθηείλεηαη από ηελ είζνδν ζηνλ
νηθηζκό όπσο απηή νξίδεηαη από ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα έσο θαη ηελ θεληξηθή
πιαηεία ηνπ ρσξηνύ.
Με ηελ ππ. αξίζ. Γ.Τ./10-07-2019 απόθαζή ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο
Κάησ Βεξκίνπ γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα ηελ νλνκαζία ηεο νδνύ.
ηελ ζπλέρεηα ε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3463/2006 κε ηελ ππ. αξίζ.
6/2020 απόθαζή ηεο (αξ. πξαθηηθνύ 1/2020) γλσκνδόηεζε επίζεο ζεηηθά γηα ηελ κεηνλνκαζία ηεο
νδνύ αθνύ ζπλέηξεραλ νη εμαηξεηηθνί ιόγνη ηνπ άξζξνπ 8 γηα ηελ κεηνλνκαζία
Καιείηαη ην Γ.. Βέξνηαο λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο νλνκαηνδνζίαο ηεο
θεληξηθήο νδνύ εηζόδνπ ζηελ θνηλόηεηα Κάησ Βεξκίνπ ζε νδό ΑζηεξίνπΚνπθνύδε.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σζαρνπξίδεο: Ο Αζηέξηνο Κνπθνύδεο ηηκήζεθε ην 1998 από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ κε ην
βξαβείν «Γξακκάησλ θαη Σερλώλ».
Σν ρξνληθό δηάζηεκα 1994-1997 αζρνιήζεθε κε ην Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα
Θεζζαινλίθεο θη έρεη γξάςεη κηα ζεηξά βηβιίσλ, κειέηεο θαη ζπγγξάκκαηα γηα ηνπο βιάρνπο.
Σν αίηεκα πξνέξρεηαη από ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ Βιάρσλ
γηα λα δνζεί ε νλνκαζία ζε έλαλ θεληξηθό δξόκν ζηελ Κνηλόηεηα Κ.Βεξκίνπ
Παπιίδεο: Σν αίηεκα ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ Βιάρσλ
ήηαλ γηα ηε κεηνλνκαζία νδνύ ζηε Βέξνηα. Πσο βξέζεθε μαθληθά ζην έιη ην ζέκα;
Απηόο ν δξόκνο αλήθεη ζηελ Κνηλόηεηα ή ζηελ Πεξηθέξεηα; Γηαηί έρσ ηελ αίζζεζε όηη
αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ζην ηέινο ζα απνδεηρζεί όηη θαθώο ην θάλακε.
Μήπσο ζέιεηε λα αλαβάινπκε ην ζέκα; ηαλ ζέινπκε λα κεηνλνκάζνπκε ή λα
νλνκάζνπκε κηα νδό ζέινπκε θη νη θάηνηθνη λα είλαη επραξηζηεκέλνη θη όρη ην κηζό ρσξηό λα ζέιεη
θαη ην άιιν λα κελ ζέιεη. θνπόο καο δελ είλαη λα δηράζνπκε κηα θνηλόηεηα, αιιά λα βξνύκε ηε
βέιηηζηε ιύζε.
Μήπσο ζα ήηαλ θαιύηεξα λα ην αλαβάινπκε θαη λα δνύκε ελαιιαθηηθά αλ ππάξρεη θάπνηα
νδόο ζηε Βέξνηα γηα λα ηε κεηνλνκάζνπκε; Καλείο δελ παξαγλσξίδεη ηελ πξνζθνξά ηνπ
Αζηεξίνπ Κνπθνύδε.
Σζαρνπξίδεο: Ο πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα λα δνζεί ε νλνκαζία
ζηελ ζπγθεθξηκέλε θεληξηθή νδό.
Γήκαξρνο: Σν αξρηθό αίηεκα ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ
Βιάρσλ ήηαλ λα βξεζεί δξόκνο ζηε Βέξνηα.
Γελ κπνξέζακε λα βξνύκε δξόκν ζηε Βέξνηα πνπ λα ηνπο ηθαλνπνηεί. Τπήξρε έλαο κηθξόο
δξόκνο, δελ έγηλε απνδεθηό θαη ην επόκελν βήκα ήηαλ επεηδή ν Αζηέξηνο Κνπθνύδεο ήηαλ βιάρνο
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θαη κάιηζηα πνιπγξαθόηαηνο πεξί ησλ βιάρσλ λα δώζνπκε ηελ νλνκαζία ηνπ ζε κηα θεληξηθή
νδό ηνπ ειίνπ.
Σν αλ είλαη δεκνηηθόο ε πεξηθεξεηαθόο δξόκνο, γλσξίδνπκε όηη δξόκνο ηεο πεξηθέξεηαο
είλαη απηόο πνπ ζηξίβεη πξνο ηε Νάνπζα.
Θα ήζεια λα ξσηήζσ όκσο, πνηνο έρεη ηε ζπληήξεζε ηνπ δξόκνπ πνπ πεγαίλεη ηζν
μελνδνρείν θ.Παπιίδε; Φαληάδνκαη όηη γλσξίδεηε πσο ηελ έρνπκε εκείο. Πάιη όκσο αλ ππάξρεη
θάπνηνο πνπ επηζπκεί λα πξνζβάιεη κηα ηέηνηα απόθαζε, γλσξίδεη όηη κπνξεί λα ην θάλεη.
Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ θξάηεζε πνιύ, δελ ζα έπξεπε λα είρε θξαηήζεη ηόζν πνιύ. Κη
έγηλαλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
Να πσ θαη θάηη άιιν πνπ ζα πξέπεη όινη λα ην έρνπλ ππόςε. Σν όηη θάλεη θάπνηνο αίηεζε
γηα νλνκαζία κηαο νδνύ δε ζεκαίλεη όηη γίλεηαη απνδεθηό ζώλεη θαη θαιά. Τπάξρεη επηηξνπή πνπ
αμηνινγεί θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαζίδεη.
Σν λα κελ είλαη όινη ζύκθσλνη πάληα ζπκβαίλεη. ε πξνγελέζηεξε πεξίπησζε ζην έιη
πάιη ην ίδην θαηλόκελν είρακε, δελ κπνξνύλ λα ζπκθσλνύλ όινη. Τπάξρεη επηηξνπή ηεο νπνίαο
ηελ άπνςε ζεβόκαζηε θαη πξνρσξνύκε.
Κ.Θενδσξίδεο: Δκέλα δελ κε ελδηαθέξεη πνηνο έθαλε ην αίηεκα, ζα κπνξνύζα λα ην είρα
θάλεη θη εγώ, πνπ έρσ γλσξίζεη ην έξγν ηνπ Αζηέξε Κνπθνύδε πνπ κέζα από ην έξγν ηνπ έρεη
απαληήζεη ζε πξνπαγάλδεο ελαληίνλ ηεο Μαθεδνλίαο.
Κάπνηνη αγσλίδνληαλ κε ηνλ θνλδπινθόξν θη όρη θαηεβαίλνληαο ζε ζπιιαιεηήξηα. Δίρε
δώζεη ζθιεξή κάρε, ην αλάζηεκα ηνπ Αζηεξίνπ Κνπθνύδε αλαγλώξηζαλ ε Αθαδεκία Αζελώλ θη
ν Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Κσζηήο ηεθαλόπνπινο.
Δκείο ζαλ γελέηεηξά ηνπ κέρξη ζήκεξα πεξηνξηδόκαζηε ζε απηό ην γεγνλόο, αιιά δελ
πξέπεη λα ζηαζνύκε κόλν ζε απηό θη αλαδξνκηθά λα ζπκθσλήζσ γηα ηελ απόδνζε ηηκήο ζε έλα
αθόκε πξόζσπν πνπ θαηάγεηαη από ην έιη, ηνλ ηέξγην Σδήκα. Σν βηβιίν ηνπ κνπ ηα ράξηζε ν
ίδηνο. Ο ηέξγηνο Σδήκαο είλαη κηα άιιε ππόζεζε, είλαη θαιό ηνπο ζπληνπίηεο καο λα ηνπο
ηηκνύκε κε θάζε ηξόπν.
ηνλ Αζηέξην Κνπθνύδε δελ πξέπεη λα κείλνπκε κόλν εδώ, πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε
παξαπέξα.
Παπιίδεο: Σν αίηεκα ηνπ ζπιιόγνπ είλαη λα κεηνλνκαζηεί νδόο ζηε Βέξνηα θη επηκέλνπκε
ζηελ πξόηαζή καο γηα ηε Βέξνηα.
Θεσξνύκε όηη απνδίδνπκε κεγαιύηεξε ηηκή κε κηα νδό ηεο Βέξνηαο κε βάζε ηελ νληόηεηα
απηνύ ηνπ αηόκνπ θη απηώλ πνπ έρεη πξνζθέξεη θη όρη λα νλνκάζνπκε κηα νδό ελόο ρσξηνύ ηνπ
νξεηλνύ όγθνπ (ζε απηό ην ζεκείν έγηλε δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο), γηα λα ηνλ ηηκήζνπκε όπσο
πξέπεη θη όρη κε δηρόλνηα θαη πξνβιήκαηα.
Ζ πξόηαζή καο είλαη όηη θνληά ζηε γέθπξα Αθώλ Κνύζηνπ ππάξρνπλ κεγάινη δξόκνη,
όπσο π.ρ. ε νδόο Πύξξνπ. Τπάξρνπλ ηέηνηεο νδνί, δε ρξεηαδόκαζηε ηέηνηα νλόκαηα όπσο π.ρ. νδόο
Πύξξνπ
Παπαδόπνπινο: Κνύζηνπ ιέγεηαη, όρη Πύξξνπ…
Παπιίδεο: Ζ νδόο Κόδξνπ κεηνλνκάζηεθε ζε Κνύζηνπ, εγώ κηιώ γηα ηελ νδό Πύξξνπ
Κ.Θενδσξίδεο: Ζ νδόο Κόδξνπ κεηνλνκάζηεθε ζε νδό 7 Βιάρσλ Ζξσίδσλ.
Παπιίδεο: Σέινο πάλησλ, κπνξνύκε λα βξνύκε κηα ηέηνηα νδό, δε ρξεηάδνληαη άιιεο
νλνκαζίεο, είλαη ζε γεηηνληά πνπ κέλνπλ βιάρνη θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ ηηκνύκε. Μάιηζηα
εθεί θνληά ππάξρεη θαη ζρνιείν, γηα λα ηνλ ηηκήζνπκε θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο εθπαηδεπηηθό.
Καηαζέηνπκε πξόηαζε λα απνζπξζεί ην ζέκα κέρξη λα δηαιεπθαλζνύλ εθείλα ηα ζέκαηα ή
λα κεηνλνκάζνπκε κηα νδό ηεο Βέξνηαο όπσο ηνπ αμίδεη θη όπσο ηνπ πξέπεη.
Μπαηζαξά: Σν έξγν ηνπ Αζηεξίνπ Κνπθνύδε ήηαλ έξγν πνπ ηηκήζεθε, ην πξνιόγηζε
άιισζηε θη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηηκήζεθε από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ.
ε επηζηνιή ηνπ ν Παηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο αλαθέξεη όηη «ζηνλ πξώην ηόκν ν ηέξγηνο
Κνπθνύδεο απνδεηθλύεη όηη νη Βιάρνη ππήξμαλ Έιιελεο».
Δπνκέλσο ζεσξώ όηη έλα βιαρνρώξη πξέπεη λα ζεσξεί κεγάιε ηνπ ηηκή πνπ έλαο θεληξηθόο
ηνπ δξόκνο ζα θέξεη ην όλνκα ηνπ Αζηεξίνπ Κνπθνύδε.
Δμάιινπ εκείο δερόκαζηε ηελ πξόηαζε ηεο επηηξνπήο θαη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ
πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Κ.Βεξκίνπ.
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Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ γηαηί απηήλ ηε ζηηγκή εγείξνληαη ηέηνηα ζέκαηα από ηε ζηηγκή
πνπ ην έιη, όπσο θη όιεο νη Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ έρεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ. Θεσξώ όηη ν
Πξόεδξνο εθθξάδεη ηελ θνηλσλία.
Βέβαηα πάληα θαη ζε θάζε απόθαζε ππάξρνπλ απηνί πνπ ζπκθσλνύλ θη απηνί πνπ
δηαθσλνύλ. Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ Βιάρσλ πξόηεηλε λα
κεηνλνκαζηεί δξόκνο ηεο Βέξνηαο, αιιά λνκίδσ όηη είλαη ελήκεξνη όηη πξνηάζεθε ε νλνκαζία
νδνύ ηεο Κνηλόηεηαο ειίνπ.
Δγώ πάλησο ζπκθσλώ θαη ην ζεσξώ ηηκή γηα ηνλ Αζηέξην Κνπθνύδε. Ίζσο λα κελ είλαη ε
κεγαιύηεξε ηηκή πνπ ζα κπνξνύζακε λα ηνπ απνδώζνπκε. Ήκνπλ παξνύζα ζηελ θεδεία ηνπ, όινη
νη επηθήδεηνη αλέδεημαλ ην κεγαιείν απηνύ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ.
Ννκίδσ όηη είλαη κηα ηηκή κεηά ζάλαην, αιιά ζεσξώ όηη είλαη θαη ύςηζηε ηηκή γηα ην έιη πνπ
είλαη βιαρνρώξη.
Παπιίδεο: Δπεηδή αθνύζηεθαλ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο θη
επεηδή βιέπσ όηη δελ ππάξρεη πιεξνθόξεζε από απηνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ έρσ λα πσ ην εμήο: (ζε
απηό ην ζεκείν έγηλε δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο) από ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο λα αλαβιεζεί θαη
γλσξίδσ (δηά ηνπ ζηόκαηόο ηνπ) όηη ηνπ απάληεζε ν Γήκαξρνο όηη δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί ην
ζέκα.
Σν ζέησ εγώ. Γελ δηαθσλώ κε ηελ αμία ηνπ Αζηεξίνπ Κνπθνύδε. Δθόζνλ δίλνπκε ζε έλαλ
δξόκν νλνκαζία γηα λα ηηκήζνπκε, πξέπεη όιν απηό λα κε γίλεηαη κε θαζαξία θαη κε πξνβιήκαηα.
Καιό ζα είλαη λα πξνζέρνπκε ηη θάλνπκε.
Μπαηζαξά: Θα κνπ επηηξέςεηε, επεηδή πηζαλόλ λα αλαθέξεζηε ζε εκέλα, ζήκεξα ην
πξσί…
Παπιίδεο: Από ηνλ Γήκαξρν δεηήζεθε, όρη από εζάο…
Μπαηζαξά: Οθείισ λα απαληήζσ όζνλ αθνξά ηε δηθή κνπ ζέζε.
ήκεξα ην πξσί ζπλάληεζα ζηνλ Α.Πηηνύιηα, Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Κ.Βεξκίνπ, ηνλ
ξώηεζα ζρεηηθά θαη κνπ είπε όηη είλαη ππέξ ηεο απόθαζεο θη όηη όινη νη θξαδαζκνί άξρηζαλ λα
απνξξνθνύληαη.
Γελ ην βγάδσ από ην κπαιό κνπ, είρα θνπβέληα καδί ηνπ θαη δελ κνπ είπε ηίπνηε άιιν.
Γήκαξρνο: Έγηλαλ όια ηα απαξαίηεηα πνπ έπξεπε λα γίλνπλ θαη ζέκα αλαβνιήο δελ
ηίζεηαη από εκέλα.
Παπιίδεο: Σν ζέησ εγώ, γηα λα γίλεη απνδεθηό από εζάο…
Γήκαξρνο: Γελ ην απνδέρνκαη θ.Παπιίδε.
Αληηιακβάλνκαη όηη θάπνηνη ζα ήζειαλ απηόο ν δξόκνο λα έρεη δηαθνξεηηθό όλνκα, αιιά
εκείο ζεσξνύκε όηη ηηκνύκε ην ρσξηό κε ην ζπγθεθξηκέλν όλνκα. Κη όπσο είπα πξνεγνπκέλσο αο
πάςνπλ όινη λα ζεσξνύλ όηη ππνβάιινληαο κηα αίηεζε απηή ζα γίλεηαη πάληα απνδεθηή.
Τπάξρεη επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ θξίλεη γηα ην αλ πξέπεη λα δνζεί ην όλνκα θάπνηνπ ζε
κηα νδό. πσο ζα δείηε ζε επόκελν ζέκα ππάξρεη αξλεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο ζε
αίηεκα. Άξα ινηπόλ δελ είλαη όηη καο αξέζεη ή όρη λα κπεη άιιν όλνκα ζε κηα νδό.
ζνλ αθνξά γηα ηε κεηνλνκαζία νδνύ ηεο Βέξνηαο, ζηελ απάληεζή κνπ είπα πσο δελ
θαηέζηε θάηη ηέηνην εθηθηό. Γελ είλαη θάηη πνπ ην παξαγλσξίζακε. Από εθεί θαη πέξα έγηλαλ όιεο
νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα λα θηάζνπκε ζε απηό ην ζεκείν.
Σζαλαθηζίδεο: Δκείο σο δεκνηηθή παξάηαμε ζα είκαζηε ζεηηθνί ζηελ νλνκαζία ηεο νδνύ
ηεο Κνηλόηεηαο Κ.Βεξκίνπ, δηόηη ν Αζηέξηνο Κνπθνύδεο ήηαλ κηα ηεξάζηηα πξνζσπηθόηεηα. Αλ
ζηελ πνξεία βξεζεί δξόκνο θαη ζηε Βέξνηα, πξνηείλνπκε ζε απηόλ λα δνζεί ην όλνκά ηνπ.
Παπιίδεο: Ζ πξόηαζή καο δελ ζα ηεζεί ζε ςεθνθνξία;
Πξόεδξνο: Υξεηάδεηαη λα κπεη;
Παπιίδεο: Δκείο πξνηείλνπκε λα κεηνλνκαζηεί νδόο ζηε Βέξνηα
ηδεξόπνπινο: Αθνύ ν Γήκαξρνο δελ δέρεηαη ηελ πξόηαζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη
ςεθνθνξία επί απηήο.
Παπιίδεο: Ο Γήκαξρνο δελ δέρεηαη λα αλαθαιέζεη
ηδεξόπνπινο: Ζ πξόηαζε είλαη ζπγθεθξηκέλε…
Παπιίδεο: Δίλαη δπν πξνηάζεηο, ςεθίδνπκε ηε κηα ή ηελ άιιε.
Πξόεδξνο: Φεθίδνπκε ηελ πξόηαζε όπσο ηίζεηαη θη αλ ζέιεηο κπνξεί λα επαλέιζεηο ζε
άιιε ζπλεδξίαζε σο πξόηαζε
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Παπιίδεο: Ση ζα πεη λα επαλέιζσ; Θέησ κηα πξόηαζε πξνο ςεθνθνξία, αο ηελ
θαηαςεθίζνπλ νη ζπλάδειθνη…
Μαξθνύιεο: Σν ζέκα καο είλαη ζπγθεθξηκέλν, γηα ηελ νλνκαζία νδνύ ηεο θνηλόηεηαο
Κ.Βεξκίνπ. Ση ζπδεηνύκε ηώξα; Δπί απηήο ηεο πξόηαζεο ζα απνθαλζνύκε.
Να αιιάμνπκε ηνλ ηόπν; Σελ νδό; Καη πνηα νδό λα αιιάμνπκε ζηε Βέξνηα ρσξίο λα
ππάξρεη αληίζηνηρε γλσκνδόηεζε;
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ είθνζη
νθηώ (28) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ.Σζηθιίδεο, Β.Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο,
Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο,
Α.Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, Δ.Κειεζίδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο,
Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο, Η.Σζαλαμίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλόπνπινο,.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 14-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 8774/21-3-2018 αίηεζε ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πνιηηηζηηθώλ
πιιόγσλ Βιάρσλ.
3.- Σν από 10-7-2019 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Κ.Βεξκίνπ
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 6/2020 απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3463/2006
5.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ νλνκαζία ηεο θεληξηθήο νδνύ εηζόδνπ ηεο Κνηλόηεηαο Κ.Βεξκίνπ, από ηελ
είζνδν ηεο Κνηλόηεηαο όπσο απηή νξίδεηαη από ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα σο ηελ
θεληξηθή πιαηεία ηεο Κνηλόηεηαο, ζε νδό «Αζηεξίνπ Κνπθνύδε».
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 252 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 11-9-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

