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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  165/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 09-04-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 168 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ.  156 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 5) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 6) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Ονοµασία και µετονοµασία οδών και πλατειών ∆ήµου Καλαµάτας και Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων Σπερχογείας, Μικράς Μαντίνειας, Καρβελίου και Λαιϊκων . 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 η ονοµασία συνοικών, οδών και πλατειών γίνεται 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου 
Τοπικού Συµβουλίου ή παρέδρου και τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ονοµασίας - 
Μετονοµασίας οδών συνοικών,  πλατειών α΄ βαθµού ΟΤΑ.  
Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Ονοµασίας και Μετονοµασίας συνοικιών, οδών και 
πλατειών ΟΤΑ α΄βαθµού Ν. Μεσσηνίας (άρθρο 8 Ν.3463/2006), έχει ως εξής: 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  - Νο 1 / 2010 

συνεδριάσεως της Επιτροπής Ονοµασίας και Μετονοµασίας συνοικιών, οδών και 
πλατειών ΟΤΑ α΄βαθµού Ν. Μεσσηνίας(άρθρο 8 Ν.3463/2006). 

             
         Στην Καλαµάτα σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 12.30 µετά µεσηµβρίας η 
Επιτροπή Ονοµασίας και Μετονοµασίας συνοικιών - οδών και πλατειών ΟΤΑ α΄ βαθµού Ν. 
Μεσσηνίας συνήλθε στο γραφείο του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και ∆ιοίκησης Ν. Μεσσηνίας ύστερα από την Α.Π.  17636/28-1-2010 έγγραφη Πρόσκληση του 
Προέδρου της Παναγιώτη Νταίβις(Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
∆ιοίκησης Ν. Μεσσηνίας).  
-Ευρέθησαν παρόντες οι: 

1. Παναγιώτης Νταίβις, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
∆ιοίκησης Ν. Μεσσηνίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 

2. Νικόλαος Γαλανόπουλος, εκπαιδευτικός. 
3. Μάριος Αθανασόπουλος, εκπαιδευτικός. 

-Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόµιµα ο Νικόλαος Μπασακίδης Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, και ο 
Ιωάννης Μπρατσιάκος, δήµαρχος Αριστοµένους, τακτικά Μέλη της Επιτροπής.  
- Αφού επιτυγχάνεται η νόµιµη απαρτία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος αυτής Παναγιώτης Νταίβις 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης. 
   
………………………………………………………………………………………………………… 
  
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ονοµατοθεσία και µετονοµασία οδών και πλατειών ∆ήµου Καλαµάτας και 
Τοπικών ∆ιαµερισµάτων Σπερχογείας, Μικράς Μαντίνειας, Καρβελίου και Λαιίκων (σχετ. το 
Α.Π. 31413/22-12-2009 έγγραφο του δήµου Καλαµάτας και το αριθµ. 1/2009 Πρακτικό της 
Επιτροπής ονοµατοθεσίας του δήµου Καλαµάτας). 
 
–ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μάριος Αθανασόπουλος. 
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή και εξέτασε τα παρεχόµενα από αυτόν ιστορικά-
κοινωνικά και πολιτιστικά κριτήρια, όπως αυτά συνάγονται από τον σχετικό φάκελο που 
υποβλήθηκε µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του δήµου, αποφάσισε οµόφωνα : 
 
Α) να δοθεί η σύµφωνη γνώµη,  
για το σύνολο των αναφεροµένων στο αριθµ. 1/2009 Πρακτικό της Επιτροπής ονοµατοθεσίας 
του δήµου Καλαµάτας περιπτώσεων ονοµατοθεσίας. Ειδικότερα η απόφαση της Επιτροπής 
για την λήψη τελικής απόφασης από το ∆.Σ. Καλαµάτας, έχει ως εξής: 
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►Να γίνει η διόρθωση του πρακτικού 1/2008 της Επιτροπής ονοµατοθεσίας του δήµου 
Καλαµάτας(θέµα Ε.Η.∆.) στον δρόµο µε αριθµό 37 στην ονοµατοθεσία οδών του τ.δ. 
Ασπροχώµατος από το λανθασµένο «Λυκόδηµου» στο ορθό «Ψυρρή» -σχετικό το αριθµ. 1/6-
3-2009 Πρακτικό µας.  
►Να δοθούν τα προτεινόµενα ονόµατα στο αριθµ.1/2009 Πρακτικό της Επιτροπής 
Ονοµατοθεσίας του δήµου σε οδούς στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Σπερχογείας, Μικράς Μαντίνειας, 
Καρβελίου, και Λαιίκων, καθώς και οι ονοµατοθεσίες(αποκλειστικά) των περιπτώσεων Α, Β, Γ 
και ∆ του πέµπτου θέµατος του ανωτέρω Πρακτικού.     
Ειδικότερα η απόφαση της Επιτροπής για την λήψη τελικής απόφασης από το ∆.Σ. 
Καλαµάτας, έχει ως εξής: 
 
για το Τ.∆.  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ                      
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΛΥΚΑΚΗ Αγωνιστής του 1821 καταγόµενος εκ της ηµετέρας 
κοινότητας (Τ.∆ Σπερχογείας) 

2 ΥΠΑΡΧΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ Εκλεκτό τέκνο της Σπερχογείας ηρωικώς πεσόν  κατά τους 
Αγώνες 1912 -1913  

3 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ  Ι. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ 

Εκλεκτό τέκνο της Σπερχογείας ηρωικώς πεσόν  κατά των 
ιταλών το 1940 

4 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Πλησίον βρίσκεται ο ενοριακός Ναός Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου. 

5 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αρχιµανδρίτης αγωνιστής της επανάστασης  του 1821και 
ένας από τους απελευθερωτές της Καλαµάτας. 

6 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ο Γέρος του Μοριά , ήρωας  της Επανάστασης του 1821. 
Αρχιστράτηγος της απελευθέρωσης της Καλαµάτας. 

7 ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Καθ΄ ότι  εν αρχή της οδού ταύτης κείται το παρεκκλήσιον 
της Αγίας Κυριακής. 

8 ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ   

Εκλεκτού τέκνου της Σπερχογείας, διατελέσαντος πολλάκις 
∆ηµάρχου Θουρίας και προσφέροντας µεγάλας υπηρεσίας 
εις το έθνος και την κοινότητα. 

9 ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΖΕΠΠΟΥ Εκλεκτού τέκνου της Σπερχογείας, πρωταγωνίστησε εις τας 
Ναµβαρχίας του 1912-13 

10 ΙΩΑΝΝΗ   ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος (1827-1831). Η 
δολοφονία του έφερε πολλά δεινά εις τον τόπο. 

11 ΝΑΣΟΥ ΠΕΡΡΩΤΗ Εκλεκτού τέκνου της Σπερχογείας, χρηµατίσαντος κατ΄ 
επανάληψη  βουλευτού Μεσσηνίας και Υπουργού. 

12 ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  Ι. 
ΠΕΡΡΩΤΗ 

Χρηµατίσαντος κατ΄ επανάληψη ∆ηµάρχου του τέως ∆ήµου 
Θουρίας και προέδρου της κοινότητας Σπερχογείας.  

13 ΗΡΩΩΝ Αγωνιστών πεσόντων για την ελευθερία της πατρίδος. 

14 ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Τραπεζίτη, µε πολλές δωρεές εις την κοινότητα και 
ανακατασκευή του Κοιµητηρίου. 

15 ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΑΝΑ 

Ο πρόεδρος που χαρακτηρίστηκε «Η ΜΟΜΑ»  της 
Σπερχογείας για τις διατάξεις πολλών νέων δρόµων. 

16 ΑΗ-  ΓΙΑΝΝΑΚΗ Καθ΄ ότι  εν αρχή της οδού ταύτης κείται το παρεκκλήσιον  
του ΑΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΗ. 
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17 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ Καθ΄ ότι  εν αρχή της οδού ταύτης κείται το παρεκκλήσιον  
της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ 

18 ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ο κορυφαίος φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδος που µε το 
έργο του επηρεάζει ως τις µέρες µας την Ανθρώπινη Σκέψη. 

19 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Αθηναίος φιλόσοφος της αρχαίας εποχής. Ο θεµελιωτής της 
ηθικής φιλοσοφίας. 

20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ 

Οπλαρχηγού της  επαναστάσεως του  1821. Καταγόµενος 
εκ της Σπερχογείας. 

21 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ Μεγάλος νοµοθέτης και κοινωνικός αναµορφωτής της 
αρχαίας Σπάρτης. 

22 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ Καθ΄ ότι υπάρχει το κοιµητήριο από την αρχή της οδού έως 
το τέλος. 

23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Αγωνιστής του 1821 καταγόµενος εκ Σπερχογείας, ένας από 
τους απελευθερωτές της Καλαµάτας και στις περισσότερες 
µάχες της Πελοποννήσου ήταν παρών. 

24       

25     

26     

27 ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 

Οπλαρχηγός του 1821 και ένας από τους ελευθερωτές της 
Καλαµάτας 

28 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ 
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 

Ο σηµαντικότερος  κλεφτοαρµατωλός της Ρούµελης και 
πρωτοπαλήκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. 

29 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ Αριστείδης ο ∆ίκαιος,. Μέγας Στρατηγός και Πολιτικός της 
Αθήνας (540-467 ΠΧ) 

30 ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 

Ο εκδότης του βιβλίου  «Το χωριό µου, η Σπερχογεία» 

31     

 
Για τις παρακάτω οδούς προτείνεται  να επανέλθει το θέµα στο Τοπικό Συµβούλιο 
προκειµένου να δοθούν ονόµατα στις παρόδους της οδού Αθηνών 

24 ∆΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ    

25 Β΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   

26 Α΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   

31 Γ΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   

 
για το Τ.∆. ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ                        
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΑΣ  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

72 ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΛΙΑΚΕΑ Έχασε τη ζωή του στο Μικρασιατικό Πόλεµο 

74 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΛΕΑ Έχασε τη ζωή του στον Αλβανικό Πόλεµο 
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για το Τ.∆. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΡΗ ΡΕΤΖΕΠΗ 
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Ο δρόµος από ∆ιπόταµο έως την πλατεία του χωριού 

2 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Ο δρόµος προς το ∆ηµοτικό Σχολείο 

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Ο δρόµος προς Λαδόβρυση 

 
για το Τ.∆. ΛΑΙΪΚΩΝ: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ                        
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΛΑΙΪΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β ΕΛΠΙ∆ΑΣ Αίτηµα Μπακάκη Απόφ. Τ. Σ 13/08     

Γ ΝΙΚΗΣ Αίτηµα Μπακάκη Απόφ. Τ. Σ 13/08 

∆ ΕΙΡΗΝΗΣ Αίτηµα Κοµεσάριου  Απόφ. Τ. Σ 13/08 

Ε ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ Αίτηµα Βασιλόπουλου  Απόφ. Τ. Σ 10/09 

  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΥ                        
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΛΑΙΪΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 

31 ΝΗΡΕΩΣ  ( Α.∆.Σ. 98/2008) ΑΓΙΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
Απόφ. Τ. Σ 13/08 

 
 
για Ονοµατοθεσία µεµονωµένων οδών σε κεντρικές περιοχές του δήµου Καλαµάτας: 

     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ    ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ   Ο∆ΩΝ                    

      ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6 ΝΗΡΕΩΣ  Μυθολογικό πρόσωπο, θεότητα της θάλασσας 
προγενέστερη του Ποσειδώνα  

7 ΝΑΪΑ∆ΩΝ Νύµφη της θάλασσας – µυθολογικό πρόσωπο 

  

8 ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ζωγράφος  

9 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ  Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που σπούδασε και 
έγραψε βιβλίο           

10  ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 

 

 Ποιητής 

11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΝΗ Ποιητής 



Συνεδρίαση :12/2010                                 Πέµπτη 15/04/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  165/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

12 ΥΠΑΤΙΑΣ Η πρώτη γυναίκα µαθηµατικός και φιλόσοφος 

13 ΝΑΚΟΥ  ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Καταξιωµένος καθηγητής Φυσικής στην πόλη µας 

14 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΟΥΝΤΑ   Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

15 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

16 ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗ Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

 17 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΕΑ Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ Μουσικός, καλλιτεχνικός διευθυντής ∆ΗΠΕΘΕΚ 

19 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ  Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Αντιδήµαρχος και  ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο 

∆ήµο Καλαµάτας. 

20 ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  Εκπαιδευτικός, συγγραφέας 

21  ΜΕΛΠΩΣ ΑΞΙΩΤΗ  Συγγραφέας  

22 ΓΑΛΑΤΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Συγγραφέας 

23 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Ο νέος περιµετρικός δρόµος της πόλης 

(δεν αποτυπώνεται στο σχεδιάγραµµα)  

24 ΑΥΓΗΣ   

25 ΣΕΛΗΝΗΣ   

 
για Ονοµατοθεσία µεµονωµένων οδών στην περιοχή Νέας Εισόδου Καλαµάτας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ    ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ   Ο∆ΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΗΠΩΝ     

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΡΑΜΗ   Ιατρός, διευθυντής χειρουργικής κλινικής 
νοσοκοµείου Καλαµάτας   

 
για Ονοµατοθεσία µεµονωµένων οδών στην περιοχή Γιαννιτσανίκων Καλαµάτας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ    ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ   Ο∆ΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ   

2 ΜΟΥΣΩΝ    

3 ΚΕ∆ΡΩΝ  

 
για Ονοµατοθεσία πλατείας στην Καλαµάτα 

         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ    ΠΛΑΤΕΙΑΣ                    
ΣΤΗΝ   ΚΑΛΑΜΑΤΑ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΤΕΙΑΣ      
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Β) να µη –δοθεί η σύµφωνη γνώµη για το αίτηµα της µετονοµασίας της οδού 
ΜΑΚΝΤΟΝΑΝΤΛ σε οδό ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ(περίπτωση Ε-1ον του πέµπτου θέµατος), και 
οµοίως για το αίτηµα της µετονοµασίας της πλατείας ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ σε πλατεία 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ(περίπτωση Ε-2ον του πέµπτου θέµατος), διότι έκρινε: α) ότι η 
µετονοµασία µιας οδού ή πλατείας πρέπει να γίνεται για εξαιρετικούς λόγους οι οποίοι πρέπει 
να αιτιολογούνται µε σαφή και πλήρη παράθεση στην απόφαση του ∆.Σ., και ιδιαίτερα µιας 
κεντρικής πλατείας όπως εν προκειµένω, καθιερωµένης και γνωστής από παλιά µε το 
συγκεκριµένο όνοµα. Η µετονοµασία(οδών και πλατειών) επιφέρει σύγχυση στις δηµόσιες 
υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα και στους πολίτες. Έχει δυσµενή επίδραση στις συναλλαγές, 
στο εµπόριο, στις αγοραπωλησίες ακινήτων, στην κοινωνική και οικονοµική ζωή, στην 
αλληλογραφία των πολιτών και των υπηρεσιών και σε κάθε άλλη δραστηριότητα τόσο στο 
εξωτερικό όσο και στο εξωτερικό(σχετ. οι Α.Π. 44077/70/24-5-1982 και 89152/132/10-11-1983 
εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ.). Επιπροσθέτως, για την περίπτωση της οδού ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ, το ∆.Σ. 
εφόσον επανέρθει µε την παροχή περισσότερων στοιχείων και διευκρινίσεων για το τι αφορά 
το συγκεκριµένο όνοµα, το θέµα µπορεί να επανεξεταστεί, το δε προτεινόµενο όνοµα 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ θα µπορούσε να δοθεί σε ανώνυµη οδό.    
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΙΒΙΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Γαλανόπουλος Νικόλαος 

 
2. Αθανασόπουλος Μάριος. 

 
Η Γραµµατέας 

 
Αικατερίνη Σαραντοπούλου 

 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης, αναφέρει τα εξής: 

 
Υπάρχει ένα λάθος εκεί στις παρατηρήσεις που λέει «Καταξιωµένος καθηγητής της 
φυσικής» για το Νάκο τον Κληρόπουλο, έχει γίνει λάθος, είναι καθηγητής χηµείας. 

Εντάξει; Και το δεύτερο η περίπτωση Ε-1 που λέει µε τη µετονοµασία της πλατείας 
Παπαφλέσσα σε Σιδηροδροµικού Σταθµού και της οδού Μακ Ντόναλντ για την οποία οδό όλοι 
οι κάτοικοι που διαµένουν δεξιά και αριστερά της οδού επιθυµούν την αλλαγή της ονοµασίας 
από οδός Μακ Ντόναλντ σε οδό Γκρίτζαλη Γιαννάκη. Προτείνω να αναπεµφθεί αυτό πάλι στην 
Επιτροπή για παροχή περισσότερων στοιχείων και διευκρινήσεων, στην Επιτροπή 
Ονοµατοθεσίας. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Προφανώς οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν τον κύριο Μακ Ντόναλντ ότι υπήρξε 
αρχαιολόγος και βρίσκονται σε σύγχυση ότι πρόκειται για τα fast food.  

 
Παρακαλώ µη διακόπτετε. Κύριοι συνάδερφοι παρακαλώ λίγη ησυχία. 
 

Την απόφαση του 2006 δεν είχαµε κάποιο γραπτό στοιχείο γιατί δόθηκε αυτό το 
όνοµα. Πήγα και έψαξα. Είναι πάντως ένα αίτηµα όλων των κατοίκων που 

διαµένουν δεξιά και αριστερά της οδού και νοµίζω ότι πρέπει να ικανοποιηθεί. Γι’ αυτό 
προτείνω να αναπεµφθεί πάλι στην Επιτροπή Ονοµατοθεσίας για παροχή περισσότερων 
στοιχείων. 
 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 
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Ένα λεπτό. Μην κάνουµε διάλογο παρακαλώ να τηρήσουµε την τάξη. Ένα 
λεπτό, ένα λεπτό, ορίστε κύριε Μπάκα. 
 
Εξ όσων γνωρίζω, η νοµοθεσία απαγορεύει τις µετονοµασίες δρόµων και 
πλατειών. Μήπως σκοντάψει αυτή η ιστορία σε κάποιο δηµότη που κάνει µια 

ένσταση; Ένας να κάνει µια ένσταση στην αρµόδια επιτροπή, ακυρώνεται να ξέρετε η νέα 
απόφαση. Απαγορεύεται η µετονοµασία. Ερευνήστε το, απλά ερευνήστε το. 

 
Ο κύριος Νταγιόπουλος έχει το λόγο. Παρακαλώ. 

 
Κατ’ αρχήν θα διαφωνήσω µε την ονοµασία του πεζοδροµίου µπροστά από 
το 3ο σχολείο σε πλατεία. Ένα το κρατούµενο. ∆ιαφωνώ ριζικότατα. 

∆εύτερον. Κύριε ∆ήµαρχε µπορείτε να µε ακούσετε γιατί έχει σηµασία αυτό; Υπάρχουν 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι οποίες έχουνε σκοντάψει και έχουν απορριφθεί. Οδός 
Κουτουµάνου υπάρχει; Οδός Εµµανουήλ Βέκκου υπάρχει; Να σας πω εγώ. Οδός Εµµανουήλ 
Βέκκου είναι η Βαλαωρίτου. Ποτέ δεν µετονοµάστηκε γιατί απαγορεύεται. Οδός Γιώργου 
Γεννηµατά υπάρχει; Όχι, είναι η οδός Ψαρών. Οδός Μελίνας Μερκούρη υπάρχει; Όχι, είναι η 
οδός ∆ηµοσθένους. 
 
Από τον καιρό λοιπόν που έγινε η αλλαγή από Παναγούλη σε Βασ. Κωνσταντίνου κλπ, κλπ, 
πήρε µια απόφαση τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είπε τέρµα ως εδώ, απαγορεύεται η 
µετονοµασία. Θα ήθελα λοιπόν αφού φτάσαµε στο σηµείο να ψάχνουµε να βρούµε κάποιους 
δηµότες, να τιµήσουµε αυτούς που υπάρχουν αποφάσεις να τους δοθούν ονόµατα σε 
δρόµους. Κουτουµάνος, Βέκκος διετέλεσαν δήµαρχοι, δήµαρχοι και έχουν πατήσει σφραγίδα 
που δεν θα σβήσει ποτέ. Ο Γεννηµατάς τον καιρό των σεισµών το υπουργείο του ήταν εδώ, οι 
σκηνές της Καλαµάτας. Μελίνα Μερκούρη, έστησε την πρώτη ∆ΕΠΑΚ στην Ελλάδα.  
Έχει πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γι’ αυτά. Θα παρακαλέσω λοιπόν η Επιτροπή να 
κοιτάει και τις προηγούµενες αποφάσεις και όσες εκ του νόµου έχουν απορριφθεί, από το 
Υπουργείο Εσωτερικών έχουν απορριφθεί αυτές οι αποφάσεις, να βρούµε άλλους δρόµους να 
φανεί ότι πράγµατι η αδυναµία µας έκανε να µην µετονοµάσουµε κάποιους µεγάλους δρόµους 
αλλά σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαµε τη θέληση και τη βούληση να δώσουµε τα ονόµατα σ’ 
αυτούς τους ανθρώπους, και υπάρχουν και άλλοι. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Θέλω να προσθέσω εξ όσων και ο κύριος συνάδελφος είπε, ότι 
συνάδελφοι όπως ο κ. Κάρκαλης, ο κ. Γκιουλαφέντης, ο κ. Κοιλάκος οι 

οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους έχασαν τη ζωή τους εδώ.  
 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Εντάξει, συνάδελφοι οι οποίοι τίµησαν το αξίωµά τους εδώ.  
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Εντάξει, πρέπει να ληφθεί κι αυτό σοβαρός υπόψη διότι βλέπω πολλές 
φορές και ονόµατα τα οποία... 

 
Όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι οι οποίοι έχουν περάσει από εδώ και έχουν πεθάνει 
να πάρουν έναν δρόµο ο καθένας; Αυτό προτείνεις; 

 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Όχι κε ∆ήµαρχε. Αλλά εδώ έχω δει και ονόµατα, να µην πω δεν 
επιτρέπεται, οι οποίοι µε την Καλαµάτα είναι άσχετοι. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Κατανοητό. Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 
 

Πάντως να ξέρετε στο χέρι σας είναι αυτή η εικόνα η οποία εκπέµπεται από τους 
τηλεοπτικούς σταθµούς δεν µας τιµά. Αν νοµίζετε ότι αυτό είναι προσφορά στο 

∆ήµο, να συνεχίσουµε έτσι. 
Το συγκεκριµένο θέµα έχει 3 παραµέτρους. Η πρώτη παράµετρος, τη διαδικασία την ξέρετε, 
Επιτροπή Ονοµατοθεσίας, Περιφέρεια και έρχεται εδώ για να τελειώσουµε.  
Πλατεία Παπαφλέσσα. ∆εν την ξέρει κανείς, την ξέρουν όλοι ως πλατεία Σιδηροδροµικού 
Σταθµού. Εποµένως πρέπει να γίνει πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού. Στον ήρωα τον δικό 
µας, ο Παπαφλέσσας είναι ο µεγαλύτερος ήρωας του τόπου µας, δίνοµε το δρόµο 5 
χιλιοµέτρων ο οποίος θα στεφανώνει την Καλαµάτα και εκεί θα προβάλοµε τον Παπαφλέσσα 
όπως πρέπει. Ο περιµετρικός. Υπάρχει απόφαση ονοµασίας του περιµετρικού σε λεωφόρο 
Παπαφλέσσα. Με τη γέφυρα. Επί της γέφυρας θα δούµε τι θα κάνοµε για τον Παπαφλέσσα. 
∆εύτερον. Η οδός Μακ Ντόναλντ. Όποιος την βλέπει του θυµίζει fast food. Μακ Ντόναλντ, 
στρατηγοί και ταγµατάρχες και συνταγµατάρχες, τα λεξικά αναφέρουν 200 έως 300. Εποµένως 
λοιπόν να υπάρξει... Γιατί τα λέω. Και για τον Παπαφλέσσα και για την οδό Μακ Ντόναλντ να 
υπάρξει µια εισήγηση τεκµηριωµένη ώστε να αλλάξουν µετονοµασία. 
Το τρίτο ο οποίο έχω να πω είναι αυτά τα οποία ισχυρίστηκε και ο κ. Νταγιόπουλος. Έχοµε 
συναδέλφους εδώ ∆ηµάρχους οι οποίοι έχουνε θέση στην ιστορία της πόλης. Όσον αφορά τη 
σφραγίδα, τη σφραγίδα όλων µας, λέγω για 2η φορά αυτό που είπε ο Τρικούπης στον 
∆εληγιάννη, µετά από 100 χρόνια του λέγει, η ιστορία θα έχει αφιερώσει σε µας µία γραµµή. 
Ούτε µία γραµµή. Εδώ έχουµε ένα πρωθυπουργό, τον Αλέξανδρο Κουµουνδούρο, αν ρωτήσεις 
τα παιδιά των σχολείων περί τίνος πρόκειται δεν θα ξέρουν να σου πουν. Αυτή είναι η 
κατάσταση, η µαταιότητα των πραγµάτων. Μη νοµίζετε ότι διασώζουµε κάτι ούτε µε δρόµους, 
έχουµε όµως υποχρέωση εµείς που θυµούµαστε, να ονοµάσοµε, να τιµήσοµε κάποιους 
ανθρώπους που πρόσφεραν, µε συγκεκριµένους δρόµους και καλό είναι αυτά να λέγονται, να 
καταγράφονται πρόεδρε της Επιτροπής. Σε παρακαλώ να δώσετε ταχύτερους ρυθµούς, 
ταχύτερους ρυθµούς στην Επιτροπή µου φαίνεται συνεδριάζετε, δεν ξέρω, όταν τελειώσουν 
όλες οι άλλες δουλειές, για να προχωρήσουµε κάποια ζητήµατα. Αυτά ήθελα να πω και όλα 
αυτά να γίνονται σε πνεύµα ενότητας. Να υπάρξει τεκµηρίωση, πλατεία Σιδηροδροµικού 
Σταθµού όπως την ξέρει ο κόσµος και η οδός Παπαφλέσσα είναι αυτή επάνω. 
Για τον Μακ Ντόναλντ αλλάξτε το. 

 
Κε Παπαµικρούλη θέλετε κάτι; 

 
Νοµίζω ότι πρέπει τελικά σε όλες τις λειτουργίες µας να υπάρχει µια 
λογική. Έτσι; Παίρνω µία αφορµή και όχι κατά περίπτωση αποφάσεις. Και 

το λέω αυτό µε αφορµή ότι διάβασα ότι µέσα στα ονόµατα είναι και του αγαπηµένου µου 
αείµνηστου καθηγητή του Νάκου του Κληρόπουλου το όνοµα.  
Ο κ. ∆ήµαρχος ήτανε λάβρος πριν ένα χρονικό διάστηµα ότι αν δεν περάσουνε 20 χρόνια δεν 
µπαίνει όνοµα. Εγώ δεν είπα να µην µπει το όνοµα του Νάκου του Κληρόπουλου, είναι γνωστό 
στους περισσότερους ο σύνδεσµος που είχα µαζί του, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να 
έχουµε ένα µπούσουλα. Και οπωσδήποτε θα συµφωνήσω µε τον κ. ∆ήµαρχο ότι δεν είναι 
δυνατόν κατά περίπτωση ονόµατα τα οποία έχουνε µείνει και υπάρχουνε στη συνείδηση του 
κόσµου όπως η πλατεία Σιδηροδροµικού Σταθµού να την κάνουµε εµείς ξέρω εγώ πλατεία 
τάδε. Η ίδια η κοινωνία την ακυρώνει αυτή την... 
 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Οδός Πανεπιστηµίου. 
 
Ή Πανεπιστηµίου ή Πατησίων και χίλιοι δύο άλλοι δρόµοι.  
Άρα λοιπόν νοµίζω ότι η Επιτροπή αυτή έχει έναν σηµαντικό ρόλο, κατά 

πρώτον να βάλει κανόνες οι οποίοι να ισχύουν και όχι κατά περίπτωση να αλλάζουνε, επίσης 
θα πρέπει να θεσπίσει κάποια κριτήρια ούτως ώστε να τιµώνται κάποιοι συµπολίτες µας. Εγώ 
δεν µπόρεσα ποτέ να καταλάβω ας πούµε γιατί ένας δρόµος να λέγεται οδός Άνοιξης ας πούµε. 
∆εν νοµίζω ότι η άνοιξη έχει κάποιο πρόβληµα.  

 
Λέγεται. Και τα λουλούδια όλα. 

 
Ναι, και όλα τα λουλούδια και όλα… 
 

Έχουνε δρόµους. 
 
Ναι. Θα ήτανε πολύ ποιο όµορφο για την ιστορία της πόλης να έχουνε 
ονόµατα κάποιων συµπολιτών µας που πέρασαν απ’ αυτή την πόλη και 

άφησαν τη σφραγίδα τους. ∆εν είπα για όλους τους δηµοτικούς συµβούλους συλλήβδην κε 
∆ήµαρχε όπως είπε ο Κώστας, υπάρχουν όµως κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι που δεν έγιναν 
δήµαρχοι αλλά είχαν µια µακροχρόνια πορεία και πραγµατικά σηµάδευσαν κάποια πράγµατα 
και προφανώς προετοιµάζει και την υστεροφηµία του.  
Και επίσης νοµίζω ότι θα πρέπει να τηρούµε αυτά τα οποία έχουν προαποφασιστεί. Αν δεν 
κάνω λάθος, ο δρόµος που είναι µεταξύ του ∆ηµαρχείου και του REX έχει προαποφασιστεί να 
είναι οδός Κώστα Κουτουµάνου. Αν θέλετε ψάξτε το αυτό, νοµίζω ότι έχει παρθεί απόφαση 
επειδή όταν πέθανε ο αείµνηστος δήµαρχος ήταν δήµαρχος ο Γιώργος ο Κουτσούλης, ήµουνα 
κι εγώ δηµοτικός σύµβουλος. 

 
Έχω πει να το ψάξουν αυτό, θα υπάρχει στα πρακτικά. 

 
Νοµίζω ότι έχει ληφθεί απόφαση. 
 

Για ποιο δρόµο; 
 
Είναι ο µικρός αυτός δρόµος. Μπορεί να είναι µικρός δρόµος αλλά είναι 
σηµαντικό και όπως αναφέραµε και απόψε, ότι ο Κουτουµάνος ήταν αυτός 

ο οποίος πήρε... 
 
Εάν είναι έτσι, ταχύτατα θα µπει η πινακίδα. 

 
Αν θυµάµαι καλά. Επειδή το δηµαρχείο όπως αναφέρθηκε σε άλλο θέµα 
απόψε, είναι θέµα που το διευθέτησε ο Κώστας ο Κουτουµάνος και γι’ 

αυτό το λόγο εδόθηκε αυτός ο µικρός µεν δρόµος αλλά ιδιαίτερα σηµαντικός που είναι δίπλα 
στο δηµαρχείο το οποίο εξασφάλισε εσαεί για τους καλαµατιανούς. 

 
Θα γίνει έρευνα στα πρακτικά. Κε Πολίτη. Εάν είναι έτσι να µπει αµέσως η 
πινακίδα. Εάν δεν είναι έτσι, στη πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ονοµατοθεσιών θα προταθεί ο συγκεκριµένος δρόµος. Σηµειώστε το σας παρακαλώ πολύ και 
καλέστε την Επιτροπή. 

 
Και µία τελευταία παρατήρηση. Συµφώνησα σε 2 – 3 πράγµατα µε τον κ. 
∆ήµαρχο. Καταρχάς συµφωνώ ότι δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές τις 

οποίες η ίδια η κοινωνία τις ακυρώνει. Η Βαλαωρίτου είναι η Βαλαωρίτου, αφιερωµένη στον 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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µεγάλο ποιητή µας, δεν σηµαίνει ας πούµε ότι κάποια στιγµή πρέπει να τον πετάξουµε στα 
σκουπίδια, δόξα τω Θεώ η πόλη µεγαλώνει, δρόµοι καινούργιοι ανοίγονται… 

 
Μεγάλοι δρόµοι. 

 
… µπορούµε να τιµήσουµε ανθρώπους. Αλλά θα διαφωνήσω µε τον κ. 
∆ήµαρχο και ήδη ο ίδιος έδειξε µία ανοχή ή αλλαγή της άποψής του για τα 

20 χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι κάποιοι άνθρωποι που µακάρι όλοι να φτάνουν στα βαθιά 
γεράµατα, θα πρέπει να τιµούνται και εν ζωή γιατί η τιµή αφορά αυτούς και όχι πιθανόν 
ανάξιους απογόνους. 

 
Εν ζωή να του βάλουµε το δρόµο; 

 
Συγνώµη, αν κάποιος ξεπεράσει τα 80 χρόνια... 
 

Συντοµεύουµε προς το θάνατο. 
 
Όχι, µε συγχωρείς πάρα πολύ. Ας του βάλουµε και ένα παγκάκι να 
πηγαίνει κάτω από το δρόµο του να κάθεται να πίνει και καφέ. 

 
Ναι, αλλά θα του δηµιουργήσουµε ψυχολογικό πρόβληµα, συντοµεύουµε να πάει 
στο θάνατο. Καταλάβετέ το. 

 
∆εν είναι απαραίτητο. Εξάλλου αναµνηστικές πλάκες που υπάρχουνε για 
µεγάλα γεγονότα, αναφέρουν και ζωντανούς, οι πλάκες δεν είναι µόνο για 

τους πεθαµένους. Οι κάθετες πλάκες είναι για τους ζωντανούς, οι οριζόντιες είναι για τους 
πεθαµένους. 

 
Ευχαριστώ. Κε Μπάκα. 

 
Ξέρεις, Παναγιώτη εν ζωή, δύο στον κόσµο είχαν δώσει το όνοµά τους σε 
δρόµους, είχαν φτιάξει ανδριάντες. Ο πρώτος ήταν ο Στάλιν, ο δεύτερος 

ήταν ο Μακάριος στη Λευκωσία, ξέρεις τη λεωφόρο Μακαρίου.  
 
Και ο Χουσεΐν. 

 
Και ο Χουσεΐν τρεις. Τέλος πάντων, δεν συνηθίζεται βέβαια αυτό, αλλά να το 
εξετάσουµε. 

Αυτό που έχω να επισηµάνω είναι ότι οι λαοί που δεν σέβονται την ιστορία τους δεν έχουν 
µέλλον. Και αυτοί οι λαοί που δεν προσπαθούν να διατηρήσουν τις ιστορικές τους µνήµες δεν 
έχουν καµία προοπτική. Σε ότι µας αφορά εδώ, οφείλουµε να σεβόµαστε την ιστορία του 
καθενός είτε ήµασταν µαζί του είτε ήµασταν απέναντι, είτε συµφωνούσαµε λίγο ή 
διαφωνούσαµε πολύ. Οφείλουµε να σεβαστούµε την ιστορία για να µας σεβαστεί και η ιστορία. 
Έτσι λοιπόν κατά προτεραιότητα τους διατελέσαντες δηµάρχους, τους αείµνηστους Κώστα 
Κουτουµάνο και Μανώλη Βέκκο πρέπει κατ’ επειγόντως να τους τακτοποιήσουµε όπως το 
οφείλουµε στην ιστορία τους και στην ιστορία της πόλης. Άλλωστε πολλοί δρόµοι καινούργιοι 
διανοίγονται µε την επέκταση του σχεδίου πόλης και εκεί κάλλιστα αυτοί οι δρόµοι µπορούν να 
πάρουν το όνοµά τους. 

 
Ευχαριστώ κε Μπάκα.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
της το πρακτικό 1/2010 της Επιτροπής Ονοµασίας και Μετονοµασίας συνοικών, οδών και 
πλατειών ΟΤΑ α΄ βαθµού Ν. Μεσσηνίας µε τα οποία η Επιτροπή αποφαίνεται επί των 
προτάσεων της Επιτροπής Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου όπως αυτές καταγράφονται στο υπ΄ 
αριθµ. 1/2009 πρακτικό της στα οποία εµπεριέχονται και οι απαιτούµενες εισηγήσεις Τοπικών 
Συµβουλίων του ∆ήµου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),      
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Α. Με τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ονοµασίας και Μετονοµασίας συνοικών, 

οδών και πλατειών ΟΤΑ α΄ βαθµού Ν. Μεσσηνίας (άρθρο 8 του Ν. 3463/2006), 
όπως αυτή διατυπώνεται στο 1/2010 πρακτικό της:  

 
Ι. ∆ιορθώνει το πρακτικό 1/2008 της Επιτροπής Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου 

Καλαµάτας ως προς το όνοµα την οδού µε αριθµό 37 στην ονοµατοθεσία 
Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Ασπροχώµατος από το λανθασµένο «Λυκόδηµου» στο 
ορθό «Ψυρρή». 

 
II. Εγκρίνει τα προτεινόµενα ονόµατα στο αριθµ. 1/2009 Πρακτικό της 

Επιτροπής Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου σε οδούς και πλατεία στο Τ.∆  
Σπερχογείας ως εξής: 

 
                                                                                                    

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ                      

ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΛΥΚΑΚΗ Αγωνιστής του 1821 καταγόµενος εκ της ηµετέρας 
κοινότητας (Τ.∆ Σπερχογείας) 

2 ΥΠΑΡΧΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ Εκλεκτό τέκνο της Σπερχογείας ηρωικώς πεσόν  
κατά τους Αγώνες 1912 -1913  

3 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ  Ι. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ 

Εκλεκτό τέκνο της Σπερχογείας ηρωικώς πεσόν  
κατά 

των ιταλών το 1940 

4 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ Πλησίον βρίσκεται ο ενοριακός Ναός Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου. 

5 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Αρχιµανδρίτης αγωνιστής της επανάστασης  του 
1821και ένας από τους απελευθερωτές της 

Καλαµάτας. 

6 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ο Γέρος του Μοριά , ήρωας  της Επανάστασης του 
1821. Αρχιστράτηγος της απελευθέρωσης της 

Καλαµάτας. 
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7 ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Καθ΄ ότι  εν αρχή της οδού ταύτης κείται το 
παρεκκλήσιον της Αγίας Κυριακής. 

8 ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ   

Εκλεκτού τέκνου της Σπερχογείας, διατελέσαντος 
πολλάκις ∆ηµάρχου Θουρίας και προσφέροντας 

µεγάλας υπηρεσίας εις το έθνος και την κοινότητα. 

9 ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΖΕΠΠΟΥ Εκλεκτού τέκνου της Σπερχογείας, 
πρωταγωνίστησε εις τας Ναµβαρχίας του 1912-13 

10 ΙΩΑΝΝΗ   ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος (1827-1831). 
Η δολοφονία του έφερε πολλά δεινά εις τον τόπο. 

11 ΝΑΣΟΥ ΠΕΡΡΩΤΗ Εκλεκτού τέκνου της Σπερχογείας, χρηµατίσαντος 
κατ΄ επανάληψη  βουλευτού Μεσσηνίας και 

Υπουργού. 

12 ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  Ι. 
ΠΕΡΡΩΤΗ 

Χρηµατίσαντος κατ΄ επανάληψη ∆ηµάρχου του 
τέως ∆ήµου Θουρίας και προέδρου της κοινότητας 

Σπερχογείας.  

13 ΗΡΩΩΝ Αγωνιστών πεσόντων για την ελευθερία της 
πατρίδος. 

14 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Τραπεζίτη, µε πολλές δωρεές εις την κοινότητα και 
ανακατασκευή του Κοιµητηρίου. 

15 ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ 

Ο πρόεδρος που χαρακτηρίστηκε «Η ΜΟΜΑ»  της 
Σπερχογείας για τις διατάξεις πολλών νέων 

δρόµων. 

16 ΑΗ-  ΓΙΑΝΝΑΚΗ Καθ΄ ότι  εν αρχή της οδού ταύτης κείται το 
παρεκκλήσιο του ΑΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΗ. 

17 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ Καθ΄ ότι  εν αρχή της οδού ταύτης κείται το 
παρεκκλήσιο  της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ 

18 ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ο κορυφαίος φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδος που 
µε το έργο του επηρεάζει ως τις µέρες µας την 

Ανθρώπινη Σκέψη. 

19 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Αθηναίος φιλόσοφος της αρχαίας εποχής. Ο 
θεµελιωτής της ηθικής φιλοσοφίας. 

20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ Οπλαρχηγού της  επαναστάσεως του  1821. 
Καταγόµενος εκ της Σπερχογείας. 

21 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ Μεγάλος νοµοθέτης και κοινωνικός αναµορφωτής 
της αρχαίας Σπάρτης. 

22 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ Καθ΄ ότι υπάρχει το κοιµητήριο από την αρχή της 
οδού έως το τέλος. 

23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Αγωνιστής του 1821 καταγόµενος εκ Σπερχογείας, 
ένας από τους απελευθερωτές της Καλαµάτας και 
στις περισσότερες µάχες της Πελοποννήσου ήταν 
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παρών. 

27 ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Οπλαρχηγός του 1821 και ένας από τους 
ελευθερωτές της Καλαµάτας 

28 ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ο σηµαντικότερος  κλεφτοαρµατωλός της 
Ρούµελης και πρωτοπαλήκαρο του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου. 

29 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ Αριστείδης ο ∆ίκαιος,. Μέγας Στρατηγός και 
Πολιτικός της Αθήνας (540-467 ΠΧ) 

30 ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 

Ο εκδότης του βιβλίου  «Το χωριό µου, η 
Σπερχογεία» 

               
 

Για τις παρακάτω οδούς προτείνεται να επανέλθει το θέµα στο Τοπικό 
Συµβούλιο προκειµένου να δοθούν ονόµατα στις παρόδους της οδού Αθηνών 

 

24 ∆΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ    

25 Β΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   

26 Α΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   

31 Γ΄ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   

 
 

ΙΙΙ.  Εγκρίνει τα προτεινόµενα ονόµατα στο αριθµ. 1/2009 Πρακτικό της 
Επιτροπής Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου σε οδούς  στο Τ.∆  Μ. Μαντίνειας ως 
εξής: 

 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ                        

ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΑΣ  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

72 ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΛΙΑΚΕΑ Έχασε τη ζωή του στο Μικρασιατικό Πόλεµο 

74 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΛΕΑ Έχασε τη ζωή του στον Αλβανικό Πόλεµο 

 

IV. Εγκρίνει τα προτεινόµενα ονόµατα στο αριθµ. 1/2009 Πρακτικό της 
Επιτροπής Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου σε οδούς  στο Τ.∆  Καρβελίου ως εξής: 

  
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ                        
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ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ 
 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΡΗ ΡΕΤΖΕΠΗ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ο δρόµος από ∆ιπόταµο έως την πλατεία του 
χωριού 

2 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Ο δρόµος προς το ∆ηµοτικό Σχολείο 

3 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο δρόµος προς Λαδόβρυση 

 
 

V. Εγκρίνει τα προτεινόµενα ονόµατα στο αριθµ. 1/2009 Πρακτικό της Επιτροπής 
Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου σε οδούς  στο Τ.∆ Λαιίκων ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Ο∆ΩΝ                        
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΛΑΙΪΚΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β ΕΛΠΙ∆ΑΣ Αίτηµα Μπακάκη Απόφ. Τ. Σ 13/08     

Γ ΝΙΚΗΣ Αίτηµα Μπακάκη Απόφ. Τ. Σ 13/08 

∆ ΕΙΡΗΝΗΣ Αίτηµα Κοµεσάριου  Απόφ. Τ. Σ 13/08 

Ε ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ Αίτηµα Βασιλόπουλου  Απόφ. Τ. Σ 10/09 

 
  
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΥ                        
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΛΑΙΪΚΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 

31 ΝΗΡΕΩΣ  ( Α.∆.Σ. 98/2008) ΑΓΙΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
Απόφ. Τ. Σ 13/08 

 
 

VΙ. Εγκρίνει τα προτεινόµενα ονόµατα στο αριθµ. 1/2009 Πρακτικό της 
Επιτροπής Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου  

 
α. Σε κεντρικές περιοχές του  ∆ήµου Καλαµάτας ως εξής: 

 
      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ    ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ   Ο∆ΩΝ                   

      ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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6 ΝΗΡΕΩΣ  Μυθολογικό πρόσωπο, θεότητα της 
θάλασσας προγενέστερη του Ποσειδώνα  

7 ΝΑΪΑ∆ΩΝ Νύµφη της θάλασσας – µυθολογικό 
πρόσωπο  

8 ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ζωγράφος  

9 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ  Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που 
σπούδασε και έγραψε βιβλίο           

10  ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ  Ποιητής 

11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΝΗ Ποιητής 

12 ΥΠΑΤΙΑΣ Η πρώτη γυναίκα µαθηµατικός και 
φιλόσοφος 

13 ΝΑΚΟΥ  ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Καταξιωµένος καθηγητής Φυσικής στην 
πόλη µας 

14 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΟΥΝΤΑ   Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

15 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

16 ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗ Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

 17 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΕΑ Θύµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 

18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ Μουσικός, καλλιτεχνικός διευθυντής 
∆ΗΠΕΘΕΚ 

19 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ  Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Αντιδήµαρχος και  ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

20 ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  Εκπαιδευτικός, συγγραφέας 

21  ΜΕΛΠΩΣ ΑΞΙΩΤΗ  Συγγραφέας  

22 ΓΑΛΑΤΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Συγγραφέας 

23 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Ο νέος περιµετρικός δρόµος της πόλης 

(δεν αποτυπώνεται στο σχεδιάγραµµα)  

24 ΑΥΓΗΣ   

25 ΣΕΛΗΝΗΣ   

 
 

β. Σε µεµονωµένες οδούς στην περιοχή Νέας Εισόδου Καλαµάτας 

 
                  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ    ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ   Ο∆ΩΝ                   

      ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΗΠΩΝ     
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2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΡΑΜΗ   Ιατρός, διευθυντής χειρουργικής κλινικής 
νοσοκοµείου Καλαµάτας   

 
 
γ. Σε µεµονωµένες οδούς  στην περιοχή Γιαννιτσανίκων Καλαµάτας  
 
           ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ    ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ   Ο∆ΩΝ                    

      ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΣΧΕ∆/ΤΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ   

2 ΜΟΥΣΩΝ    

3 ΚΕ∆ΡΩΝ  

 
 

δ.  Σε  πλατεία  στην Καλαµάτα    

  

         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ                    
ΣΤΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  

 

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΦΥΤΕΙΑΣ      

 
 
  

Β. Αναπέµπει στην Επιτροπή Ονοµατοθεσίας του ∆ήµου, τη µετονοµασία:   

Ι. της οδού «Μακντόναλντ» σε «Γιαννάκη Γκρίτζαλη» στην Καλαµάτα  

ΙΙ. της πλατείας «Παπαφλέσσα» σε «Σιδηροδροµικού  Σταθµού» στην Καλαµάτα 

 

Γ. Παραπέµπει στην επιτροπή ονοµατοθεσίας τις προτάσεις µελών του Σώµατος  

    όπως αυτές κατατέθηκαν και καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων) 
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 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  2. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  3. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος   

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος   

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος   

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος    

 17. Οικονοµάκου Μαρία   

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος   
 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 1 Ιουνίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                                       


