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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  28/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:15 μ.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 10/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

55660/25-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2)  

Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  5)  

Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Κουφαλάκου 

Ευαγγελία, 9) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 10) Τσαλίκης Δημήτριος, 11) Τσώλης Ηλίας και 12) 

Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος  Ιωάννης, 2)  Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα και 3) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Ονομασία – μετονομασία οδών, πλατειών, συνοικιών. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 

 
Με την υπ’ αριθμ. 83/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που 
σας έχει κοινοποιηθεί, διαπιστώθηκε η ανάγκη ονομασίας οδών στο Δήμο 

Καλαμάτας, μεταξύ αυτών και στην Κοινότητα Καλαμάτας, όπως προβλέπεται μέσα από τη νέα 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η πόλη μας αναπτύσσεται, εξελίσσεται, συνεχώς οικοδομείται και πέραν του σχεδίου πόλης και 
προφανώς υπάρχει ανάγκη ονομασίας νέων οδών, ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις εντός 
σχεδίου πόλης δημιουργείται η ανάγκη για ονομασία είτε από προεκτάσεις, είτε από λάθη. 

Είναι μια διαδικασία που την κάνουν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και είναι και εξαιρετικά 
επίπονη. 

Ο νόμος άλλαξε και δίνει τη δυνατότητα στα Συμβούλια των Κοινοτήτων, να είναι  οι «νονοί» 
της ονομασίας των οδών. 

Είναι ένα κοινωνικό θέμα για να ξέρει ο καθένας την κατοικία του, το που θα πηγαίνει η 
αλληλογραφία του και ταυτόχρονα όμως έχει και μια ιστορική διάσταση γιατί μία ονομασία σε 
ένα δρόμο γράφει μια ιστορία για την πόλη.  

Μια άλλη διαδικασία είναι η μετονομασία οδών, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη μελέτη, μια 
επίπονη προσπάθεια.  

Για να μην κουράζω η πρότασή μου είναι να συγκροτηθεί μια τριμελής επιτροπή από Μέλη του 
Συμβουλίου μας που θα κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί καταλαβαίνεται ότι είναι δύσκολο 
λειτουργικά να ασχοληθεί όλο το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. 

Παρακαλώ όποιος θέλει να συμμετέχει στην επιτροπή ας αυτοπροταθεί και αν είναι 
περισσότεροι οι ενδιαφερόμενοι ας αυξηθεί και ο αριθμός των μελών της επιτροπής, η οποία 
επιτροπή εξυπακούεται ότι θα έχει τη βοήθεια όλων μας. 
 
 
Στη συνέχεια προτάθηκαν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή οι κ.κ. Καλογεροπούλου 
Παναγιώτα, Μπάμπαλη Αικατερίνη και Τσώλης Ηλίας.  
 
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 83/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 
«Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
8 του Ν.3463/2006, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Συγκροτεί επιτροπή επεξεργασίας των αιτημάτων και των αναγκών ονομασίας οδών 
στην περιφέρεια της Κοινότητας Καλαμάτας και εν συνεχεία κατάθεσης προτάσεων 
στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας για λήψη τελικής απόφασης επί του 
συγκεκριμένου θέματος, αποτελούμενη από τους κ.κ. Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 
Μπάμπαλη Αικατερίνη και Τσώλη Ηλία. 
  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης   1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 7 Ιουλίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


