Συνεδρίαση : 22/2018

Τρίτη 6 / 11 / 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ.
22/2018 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 41094/2-11-2018 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3) Αθανασοπούλου
Αικατερίνη, 4) Αντωνόπουλος

Αθανάσιος, 5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Ζόμπολος Χρήστος, 7)

Θωμόπουλος Δημήτριος, 8) Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Κοκκίνη

Ευαγγελία, 2) Λεβέντη

Ναταλία, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4) Μητσέας Δημήτριος και 5) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 5ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Ονοματοθεσία και μετονομασία οδών και πλατειών.
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 40585/26-10-2018
έγγραφο της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και στο συνημμένο σε
αυτό υπ’ αριθμ. 1/2018 Πρακτικό αυτής, ως προς το μέρος που αφορά στην περιοχή της
Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση
και έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Πρακτικού 1/2018 της Επιτροπής Ονοματοθεσίας»
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αρ. 1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ονοματοθεσίας, που
έχει οριστεί με την αρ.150/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, προκειμένου το
Δημοτικό ή το Τοπικό σας συμβούλιο να εισηγηθεί σχετικά με την ονομασία οδών και πλατειών της
Κοινότητάς σας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 8 του Ν.3463/06 ισχύει: «Η ονομασία συνοικιών,
οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από
εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής
κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Νικόλαος Μπασακίδης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2018
Στην Καλαμάτα σήμερα την 9η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 µ.µ. στην
αίθουσα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ‘ΦΑΡΙΣ’ στο Δημαρχείο, συνεδρίασε η
επιτροπή ονοματοθεσίας του ∆ήµου Καλαμάτας, η οποία συστάθηκε µε την 150/2017 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από την υπ’ αριθ. 1/31-7-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα µέλη της επιτροπής οι κ.κ.:
1. Νικόλαος Μπασακίδης, ∆ηµοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Λαγωνικάκου Σοφία, Φιλόλογος
3. Παυλάκου Αντωνία, Φιλόλογος
4. Αδαμόπουλος Ιωάννης, Δηµοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος του Αθανασόπουλου
Μάριου
5. Φαββατάς Δημήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Παρευρίσκονται επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Καλαμάτας κ. Φοίφα Τασία, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.
Βέργας, κ. Χειλάς Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λαιίκων κ. Αθανάσιος Τσαούσης.
∆εν παρευρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα ο κ. Οικονομάκος Δημήτριος, Δημοτικός
Σύμβουλος και ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ανθείας, κ. Φλέσσας Δημήτριος.
Αφού επιτυγχάνεται έτσι η νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Θέµα 1ο: Αιτήµατα δηµοτών για ονοματοθεσία και μετονομασία οδών στη Δημοτική
Τοπική Κοινότητα Καλαμάτας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Νίκος Μπασακίδης αφού έλαβε υπόψη τα αιτήματα Δημοτών
και φορέων για την ονοματοθεσία δρόμων της Καλαμάτας εισηγήθηκε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την με αρ.151/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας,
έχει αποφασιστεί να δοθεί σε κεντρική οδό της Καλαμάτας το όνομα του εκλιπόντος Ιστορικού
Δικαίου Βαγιακάκου. Προτείνεται η προέκταση της οδού Αρτέμιδος, βόρεια του ισόπεδου κυκλικού
κόμβου με διεύθυνση παράλληλη με τον ποταμό Νέδοντα, να λάβει το όνομα «Βαγιακάκος Δικαίος»
ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την αγάπη που επέδειξε για την Καλαμάτα και τη Μάνη, (σχέδιο Νο 7).
Ο Δικαίος Βαγιακάκος, Μανιάτης στην καταγωγή ήταν Επίτιμος Γενικός Διευθυντής του Κέντρου
Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και Επίτιμος
Πρόεδρος
της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών. Υπήρξε ακάματος ερευνητής με πολυσχιδές
επιστημονικό και συγγραφικό έργο, που συνεισέφερε τα μέγιστα στην ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
και της Μάνης, δια την οποία αφιέρωσε σημαντικό συγγραφικό του έργο.
2. Στο αίτημα του κ. Ηλία Σκεμπρή για ονοματοθεσία μιας νεοδιανοιγμένης οδού κάθετης στην οδό
Λακωνικής στο Ο.Τ.1434 του Σχεδίου Πόλης, προτείνεται να δοθεί το όνομα «Μακρόπουλος
Κωνσταντίνος (Ντίνος), (σχέδιο Νο 3).
Ο Ντίνος Μακρόπουλος, υπήρξε μέλος της Εθνικής Αντίστασης και είχε εκλεγεί για σειρά ετών
Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, όπου είχε διατελέσει και Αντιδήμαρχος.
3. Το αίτημα της κ. Γρηγορίας Σιψά για την μετονομασία αδιάνοικτης οδού στην περιοχή
Γουλιμίδες, που φέρει το όνομα «Λεβάντας», σε «Σπηλιώτης Κωνσταντίνος», προτείνεται να γίνει
αποδεκτό, επειδή ο Κωνσταντίνος Σπηλιώτης υπήρξε άτομο με έντονη κοινωνική δράση και
συνέβαλλε τα μέγιστα για την ανάπτυξη της περιοχής, (σχέδιο Νο 12).
Ο Κωνσταντίνος Σπηλιώτης διακρίθηκε στον αγώνα εναντίον των κατακτητών την περίοδο 1940-1941
και αναγνωρίστηκε από την πολιτεία ως μέλος της Εθνικής Αντίστασης. Στη μεταπολεμική Ελλάδα
υπήρξε άτομο με έντονη κοινωνική δράση και συνέβαλλε τα μέγιστα για την ανάπτυξη της περιοχής.
4. Το αίτημα της κ. Αικατερίνης Μπαμπαρούτση για την μετονομασία της με διπλό όνομα οδού
‘Προμηθέως’ καθέτου στην οδό Καλλιπατείρας, σε οδό «Κυραγιάννης Παναγιώτης», προτείνεται να
απορριφθεί, λόγω μη παρέλευσης 20ετίας από το θάνατο του, (σχέδιο Νο 5).
5. Το αίτημα κατοίκων της περιοχής Γιαννιτσανίκων, για τη μετονομασία της οδού Νηρηϊδων,
παράλληλης του ρέματος Κερεζένια και κάθετης στην οδό Λακωνικής, σε οδό «Αγίου Γεωργίου
ΦΑΡΑΙ», προτείνεται να απορριφθεί λόγω ήδη σηματοδότησης και χρήσης του δρόμου, που
ενδεχομένως να προκαλέσει σύγχυση στους περίοικους, (σχέδιο Νο 13).
6. Το αίτημα της κ. Παναγιώτας Χαρίτου, για τη μεταφορά της ονομασίας οδού «Χαρίτος
Γεώργιος», που βρίσκεται δυτικά του 7ου Γυμνασίου Καλαμάτας, σε άλλη περιοχή της πόλης
προτείνεται να απορριφθεί, διότι θα προκληθεί αναστάτωση και σύγχυση στους περίοικους, (σχέδιο
Νο 14).
7. Το αίτημα του κ. Δημητρίου Ανδριτσόπουλου, ώστε να δοθούν σε δρόμους της πόλης τα
ονόματα των Μάρκου Ντάρα και Αλέξη Ντάρα, προτείνεται να απορριφθεί.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση τα µέλη της επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την ονοµατοθεσία της προέκτασης της οδού Αρτέμιδος, βόρεια του ισόπεδου κυκλικού κόμβου
και με διεύθυνση παράλληλη στον ποταμό Νέδοντα, ως «Δικαίος Βαγιακάκος», (Νο 1).
2. Την ονοµατοθεσία μιας νεοδιανοιγμένης οδού κάθετης στην οδό Λακωνικής στο Ο.Τ.1434 του
Σχεδίου Πόλης, με το όνομα «Μακρόπουλος Κωνσταντίνος (Ντίνος)», (Νο 2).
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3. Τη μετονομασία της οδού δυτικά της Αρτέμιδος, που σήμερα ονομάζεται ‘Λεβάντας’ σε
«Σπηλιώτης Κωνσταντίνος», (Νο 3).
4. Απορρίπτει το αίτημα της κ. Αικατερίνης Μπαμπαρούτση για μετονομασία της οδού Προμηθέως
σε «Κυραγιάννης Παναγιώτης».
5. Απορρίπτει το αίτημα των κατοίκων των Γιαννιτσανίκων για μετονομασία της οδού Νηρηίδων σε
«Αγίου Γεωργίου ΦΑΡΑΙ».
6. Απορρίπτει το αίτημα της κ. Παναγιώτας Χαρίτου για μεταφορά του ονόματος της οδού «Χαρίτος
Γεώργιος» σε οδό άλλης περιοχής.
7. Απορρίπτει το αίτημα του κ. Δημητρίου Ανδριτσόπουλου, για χρήση των ονομάτων των Μάρκου
Ντάρα και Αλέξη Ντάρα, σε δρόμους της πόλης.

Θέµα 2ο: Προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για ονοματοθεσία και μετονομασία οδών και
πλατειών στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες για ονοματοθεσία δρόμων και
πλατειών της πόλης εισηγήθηκε τα εξής :
1. Η προέκταση της οδού Σπάρτης από το τέλος της Δημοτικής Αγοράς και με κατεύθυνση προς τα
Συνεργεία προτείνεται να ονομαστεί «Μαλαπάνης Χρήστος». Στην αρχή της προτεινόμενης οδού
κατασκευάζεται το Ανοικτό Θέατρο, που σε συνδυασμό με την λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς και
του περιμετρικού δρόμου, προσδίδουν στην περιοχή μια κεντροβαρικότητα, που ενισχύει την
πρόταση για την ονομασία της οδού σε «Μαλαπάνης Χρήστος», (σχέδιο Νο 6).
Ο Χρήστος Μαλαπάνης γεννήθηκε το 1946 στην Καλαμάτα και μεγάλωσε στη Θουρία. Τελείωσε το Ά
(εξατάξιο) Γυμνάσιο Καλαμάτας και πήρε τα πτυχία του Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού και
Πολιτικού Μηχανικού (ΕΜΠ), ενώ φοίτησε και στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά. Εργάστηκε
στον ΟΤΕ διατελώντας διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού στη Μεσσηνία (1983-1994),
Περιφερειακός Διευθυντής Πελοποννησου (1999-2001), ενώ κατέλαβε την ανώτατη θέση του Γενικού
Διευθυντή Τεχνικών Θεμάτων και Περιφερειών του ΟΤΕ (2001-2004). Με τα κοινά ασχολήθηκε για
πρώτη φορά το 1982 ως μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, ενώ υπήρξε και πρόεδρός της (1987). Το 1986
εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και τον Απρίλιο του 1990δήμαρχος μετά την παραίτηση του
Σταύρου Μπένου από τη Δημαρχία. Ήταν επίσης Δήμαρχος Καλαμάτας την τετραετία 1995-1998. Για
δυο περιόδους (1991-1994 και 1999-2002) υπήρξε επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό
Συμβούλιο και δημοτικός σύμβουλος την τετραετία 2003-2006, ενώ την περίοδο 2005-2006 ήταν
Αντιδήμαρχος. Από το 2007 ήταν επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας στο
Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας. Το 2010 εξελέγη αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας από οπου
παραιτήθηκε μετά από λίγο καιρό.
2. Ο παράλληλος δρόμος με τον ποταμό «Άρη», από την οδό Καππαδοκίας έως τον αρχαιολογικό
χώρο του «Ιερού του Ποσειδώνος» στα Ακοβίτικα, προτείνεται να ονομαστεί «Λάτσης Ιωάννης».
Γεννήθηκε στο Κατάκολο Ηλείας το 1910 και από μικρός ξεκίνησε τη ναυτιλιακή του καριέρα
διαπρέποντας στη συνεργασία του με το Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για τη μεταφορά
πετρελαίου. Αρχές της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε την Πετρόλα Ελλάς και κατασκεύασε τα
διυλιστήρια της Ελευσίνας. Διακρίθηκε και στον τραπεζικό τομέα αγοράζοντας την Bank de Depots
από την οικογένεια Ωνάση και ιδρύοντας στην Ελλάδα την EFG Eurobank Ergasias. Το 1970 ίδρυσε το
Ίδρυμα Υποτροφιών Ι. Σ. Λάτσης και το 1990 το Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας. Με
δικά του χρήματα ανέγειρε το Λάτσειο Κολλέγιο. Τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Οικουμενικού
Πατριαρχείου με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα από την Ελληνική Δημοκρατίακαθώς
και με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Ο καπετάν Γιάννης Λάτσης ως εφοπλιστής διέθεσε το
επιβατηγό πλοίο ΠΑΡΟΣ την περίοδο μετά το σεισμό της 13 Σεπτεμβρίου 1986 για την φιλοξενία
άστεγων συμπολιτών μας.
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3. Η οδός Προμηθέως, κάθετης στην οδό Καλλιπατείρας, λόγω διπλής ονομασίας με άλλο
πλησιέστερο δρόμο, προτείνεται να λάβει το όνομα «Δημόπουλος Κωνσταντίνος», (σχέδιο Νο 5).
Ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος γεννήθηκε στο Σιτοχώρι Τριφυλίας και υπήρξε καθηγητής Ουρολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εκλέχθηκε Πρύτανης την περίοδο 1997-2000.
Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θητεία
από το 2000 έως το 2009 όπου πρωτοστάτησε στην ίδρυση και λειτουργία των σχολών και ιδιαίτερα
των τμημάτων αυτού στην Καλαμάτα.
4. Η παράλληλη προς την σιδηροδρομική γραμμή οδός, νοτιοδυτικά του Μεγάρου Χορού από την
οδό Αρτέμιδος έως την οδό Παμίσου, προτείνεται να ονομαστεί «Φωτέας Παναγιώτης», (σχέδιο Νο
10).
Ο Παναγιώτης Φωτέας γεννήθηκε το 1939 στην Καρδαμύλη και διετέλεσε πρώτος αιρετός Νομάρχης
Μεσσηνίας την περίοδο 1994-1998. Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και ήταν Διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, νομάρχης Ροδόπης, θέση στην οποία
παρέμεινε επί επτάμιση χρόνια. Διετέλεσε Νομάρχης Ροδόπης (1974-1981), γενικός διευθυντής του
Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών και Μελετών (1984-1985), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Πολιτισμού (1989-1992) και βουλευτής Μεσσηνίας (Οκτώβριος 1992-Οκτώβριος 1993).
5. Ο παράλληλος δρόμος βόρεια της σιδηροδρομική γραμμής, στη διάβαση του Αγ. Δημητρίου,
προτείνεται να λάβει το όνομα «Νεδουσαίων τεχνητών», (σχέδιο Νο 9).
6. Το τμήμα της οδού Ανθέων [βόρεια των γραμμών του ΟΣΕ] από το δυτικό άκρο της οδού
Παλλαδινών έως την οδό Αρχιμήδους, λόγω προβλημάτων που δημιουργούνται με την υπάρχουσα
αρίθμηση της οδού Ανθέων [νότια των γραμμών του ΟΣΕ), προτείνεται να μετονομαστεί σε
«Παλλαδινών» ως συνέχεια του παρακείμενου δρόμου, (σχέδιο Νο 8).
7. Ο χώρος μπροστά από το Β΄ΚΑΠΗ προτείνεται να ονομαστεί «Πλατεία Ράχης».
8. Ο χώρος μπροστά από το Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη στη Ράχη προτείνεται να ονομαστεί «Πλατεία
Αβραμόγιαννη».
9. Ο χώρος πίσω από το 7ο Νηπιαγωγείο, επί της οδού Τροίας προτείνεται να ονομαστεί «Πλατεία
Φραγκοπήγαδου».
10. Η Πλατεία Μαυρομιχάλη προτείνεται να μετονομαστεί σε «Πλατεία Μαυρομιχαλαίων», ώστε να
μην υπάρχει σύγχυση με την οδό Μαυρομιχάλη.
11. Η Πλατεία στη διασταύρωση της οδού Αθηνών με την οδό Μπουλούκου να ονομαστεί σε
«Πλατεία Έπους 1940».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία καταγράφηκαν τα εξής :
Φαββατάς Δημήτριος : Συμφωνώ να δοθεί όνομα οδού προς τιμή του εκλιπόντος Δημάρχου Χρήστου
Μαλαπάνη και προτείνω να δοθεί σε οδό που θα οδηγεί σε μια δομή του Δήμου, όπως για
παράδειγμα η οδός παραπλεύρως του Μεγάρου Χορού. Προτείνω επίσης το όνομα του εκλιπόντος
Δημοτικού Συμβούλου Σωτήρη Μιχαλόπουλου να δοθεί στο χώρο μπροστά από το Β’ ΚΑΠΗ αφού είχε
συμβάλει τα μέγιστα για την κατασκευή του.
Με το τέλος της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής, αποφάσισαν ομόφωνα, τα εξής :
1. Η προέκταση της οδού Σπάρτης από το τέλος της Δημοτικής Αγοράς και με κατεύθυνση προς τα
Συνεργεία να ονομαστεί «Μαλαπάνης Χρήστος», (Νο 4).
2. Ο παράλληλος δρόμος με τον ποταμό «Άρη», από την οδό Καππαδοκίας έως τον αρχαιολογικό
χώρο του «Ιερού του Ποσειδώνος» στα Ακοβίτικα, να ονομαστεί «Λάτσης Ιωάννης», (Νο 5).
3. Η οδός Προμηθέως, κάθετης στην οδό Καλλιπατείρας, λόγω διπλής ονομασίας με άλλο
πλησιέστερο δρόμο, να λάβει το όνομα «Δημόπουλος Κωνσταντίνος», (Νο 6).
4. Η παράλληλη προς την σιδηροδρομική γραμμή οδός, νοτιοδυτικά του Μεγάρου Χορού από την
οδό Αρτέμιδος έως την Παμίσου να ονομαστεί «Φωτέας Παναγιώτης», (Νο 7).
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5. Ο παράλληλος δρόμος βόρεια της σιδηροδρομική γραμμής, στη διάβαση του Αγ. Δημητρίου, να
λάβει το όνομα «Νεδουσαίων τεχνητών», (Νο 8).
6. Τμήμα της οδού Ανθέων [βόρεια των γραμμών του ΟΣΕ] να μετονομαστεί σε «Παλλαδινών», (Νο
9).
7. Ο χώρος μπροστά από το Β΄ΚΑΠΗ να ονομαστεί «Πλατεία Ράχης», (Νο 10).
8. Ο χώρος μπροστά από το Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη στη Ράχη προτείνεται να ονομαστεί «Πλατεία
Αβραμόγιαννη», (Νο 11).
9. Ο χώρος πίσω από το 7ο Νηπιαγωγείο, επί της οδού Τροίας προτείνεται να ονομαστεί «Πλατεία
Φραγκοπήγαδου», (Νο 12).
10.Η Πλατεία Μαυρομιχάλη προτείνεται να μετονομαστεί σε «Πλατεία Μαυρομιχαλαίων», (Νο 13).
11.Η Πλατεία στη διασταύρωση της οδού Αθηνών με την οδό Μπουλούκου να ονομαστεί σε
«Πλατεία Έπους 1940», (Νο 14).

Θέµα 3ο: Αίτημα για ονοματοθεσία της Τοπικής Κοινότητας Λαιίκων
Ο Πρόεδρος, κ. Νίκος Μπασακίδης εισηγούμενος το τρίτο θέµα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι έχει αποσταλεί απόσπασμα από το Πρακτικό της με αρ.4/16 Συνεδρίασης του Τοπικού
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαιϊκων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, το οποίο και κατέθεσε στο
Σώμα προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη. Το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Λαιίκων, κ. Αθανάσιος Τσαούσης, ο οποίος πρότεινε :
1. Ο δρόμος που απεικονίζεται με το γράμμα Β στο συνημμένο χάρτη να ονομαστεί ‘Ελευθερίας’
και ο δρόμος που απεικονίζεται με το γράμμα Δ να ονομαστεί ‘Ελπίδος’
2. Στον κάθετο δρόμο προς την Αγίου Νεκταρίου (ανατολικά της οδού που απεικονίζεται Β στο
συνημμένο χάρτη) να ονομαστεί ‘Ειρήνης’.
Ακολουθούν 12 ονοματοθεσίες οδών με ονόματα πεσόντων στους πολέμους 1912-1922, τα οποία
αναγράφονται και σε μνημείο στην πλατεία της Κοινότητας.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ο δρόμος που απεικονίζεται με το γράμμα Β στο συνημμένο χάρτη να ονομαστεί ‘Ελευθερίας’
και ο δρόμος που απεικονίζεται με το γράμμα Δ να ονομαστεί ‘Ελπίδος’.
2. Στον κάθετο δρόμο προς την Αγίου Νεκταρίου (ανατολικά της οδού που απεικονίζεται Β στο
συνημμένο χάρτη) να ονομαστεί ‘Ειρήνης’.
3. Στο δεξιό κάθετο δρόμο προς την οδό Αγ. Νεκταρίου, μετά την οδό Ανεξαρτησίας, να ονομαστεί
Κων/νος Μέλλιος.
4. Ο αριστερός δρόμος κάθετος προς την οδό Αγ. Νεκταρίου, πριν τη διασταύρωση με την οδό
Πλάτωνος να ονομαστεί Ηλίας Μαυρογιάννης.
5. Ο κάθετος δρόμος 50μ. πριν τη διασταύρωση Αριστοτέλους & Πλάτωνος να ονομαστεί Βασίλειος
Λιανός.
6.

Ο πρώτος δεξιά κάθετος δρόμος προς την οδό Κολοκοτρώνη να ονομαστεί Γεώργιος Πλατανιάς.

7. Ο αριστερά κάθετος δρόμος 100μ. πριν τη διασταύρωση της οδού Αριστοτέλους με τη Λαιίκων
να ονομαστεί Βασίλειος Πολίτης.
8.

Ο αριστερά κάθετος δρόμος 50μ. πριν το τέλος της οδού Λαιίκων να ονομαστεί Ηλίας Βρυώνης.
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9. Ο αριστερά κάθετος δρόμος προς την οδό Μιαούλη ανάμεσα στην οδό Μ. Μαυρογένους και
Οδυσσέα Ανδρούτσου να ονομαστεί Ιωάννης Κοτσιρίδης.
10. Η κάθετη οδός στη Ν. Καζαντζάκη πριν τη Ν. Βρεττάκου σε δρόμο που βρίσκεται αριστερά να
ονομαστεί Κων/νος Μπακέας.
11. Οι δυο κάθετοι δρόμοι της οδού Οδ. Ελύτη να ονομαστούν Ιωάννης Στυλιανόπουλος και
Βασίλειος Κοντος.
12. Η δεξιά κάθετη οδός στην οδό Λαιίκων πριν την Αγ. Νεκταρίου να ονομαστεί Πολυζώης
Δημητριάδης.
13. Η δεξιά κάθετη οδός στην οδό Λαιίκων ανάμεσα στην οδό Λαιίκων και στην οδό Καλλιρόης να
ονομαστεί Κων/νος Βρυώνης.
14. Η αριστερά κάθετη οδός στην οδό Λαιίκων μετά την οδό Ν. Καζαντζάκη να ονομαστεί Νικόλαος
Ηλιακόπουλος.

Θέµα 4ο: Αίτημα για ονοματοθεσία της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας
Ο Πρόεδρος, κ. Νίκος Μπασακίδης εισηγούμενος το τέταρτο θέµα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι έχουν αποσταλεί οι αρ. 34/’16 & 37/17 αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Βέργας για ονοματοθεσία, στις οποίες έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι προτάσεις του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βέργας και σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται:
1. Στον ανώνυμο δρόμο, που βρίσκεται πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Βέργας να δοθεί το όνομα
του Αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Χριστόδουλου Μέξη.
2. Το ρέμα που διέρχεται παραπλεύρως του ‘Τείχους της Βέργας’ να ονομαστεί ‘Φαράγγι της
Ελευθερίας’.
3. Ανώνυμοι οδοί, που βρίσκονται πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στην Παραλία Βέργας να λάβουν
τα ονόματα:
α) «καπετάν Μάνεση» [καραβοκύρη από τον Πόρο, ο οποίος διέθεσε το καράβι του για τη
μεταφορά του μπαρουτιού του Αγώνα],
β) «Μικρασιατών», των οποίων οι απόγονοι αγόρασαν με δικά τους έξοδα το μπαρούτι του
Αγώνα,
γ) «Επτανήσιων», οι οποίοι συνέβαλαν στη μάχη της Βέργας
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Στον ανώνυμο δρόμο, που βρίσκεται πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Βέργας να δοθεί το όνομα
του Αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 «Μέξη Χριστόδουλου».
2.
Το ρέμα που διέρχεται παραπλεύρως του ‘Τείχους της Βέργας’ να ονομαστεί «Φαράγγι της
Ελευθερίας»
3.
Ανώνυμοι οδοί, που βρίσκονται πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στην Παραλία Βέργας να
λάβουν τα ονόματα:
α) «Καπετάν Μάνεση»
β) «Μικρασιατών»
γ) «Επτανησίων»
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Θέµα 5ο: Αίτημα για ονοματοθεσία της Τοπικής Κοινότητας Ανθείας
Ο Πρόεδρος, κ. Νίκος Μπασακίδης εισηγούμενος το πέμπτο θέµα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι έχει αποσταλεί η αρ.1/’18 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ανθείας,
σύμφωνα με την οποία προτείνεται τμήμα της Εθνικής Οδού (από την οικία Κρίκα Παναγιώτη έως την
οικία Παπαδόπουλου) να ονομαστεί «Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη». Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της
Επιτροπής αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η ονοματοδοσία Εθνικής οδού. Ο κ. Φαββατάς παίρνοντας
το λόγο πρότεινε να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος Δημάρχου σε έναν δημοτικό δρόμο ή στην
πλατεία της Άνθειας.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, τα μέλη της Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ανθείας να ονομαστεί «πλατεία Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη».

Έτσι συντάσσεται το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΓΑΪΤΑΝΗΣ: Διαφωνώ μόνο στην παράγραφο 2 που λέει ¨Ο παράλληλος δρόμος με τον

ποταμό «Άρη», από την οδό Καππαδοκίας έως τον αρχαιολογικό χώρο του «Ιερού
του Ποσειδώνος» στα Ακοβίτικα, να ονομαστεί «Λάτσης Ιωάννης»¨.
Στα υπόλοιπα συμφωνούμε.

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ως προς το δρόμο που δίνεται το όνομα του αειμνήστου Δημάρχου
Χρήστου Μαλαπάνη, συμφωνώ εάν συμφωνεί για το δρόμο αυτό και η
οικογένειά του. Διαφορετικά Λευκό.
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65, 73,
83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ονοματοθεσία και μετονομασία
οδών και πλατειών στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. 1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου
Καλαμάτας, το
οποίο καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και
συγκεκριμένα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό εισηγείται:
1. Την ονοµατοθεσία της προέκτασης της οδού Αρτέμιδος, βόρεια του ισόπεδου
κυκλικού κόμβου και με διεύθυνση παράλληλη στον ποταμό Νέδοντα, ως
«Δικαίος Βαγιακάκος».
2. Την ονοµατοθεσία μιας νεοδιανοιγμένης οδού κάθετης στην οδό Λακωνικής στο
Ο.Τ.1434 του Σχεδίου Πόλης, με το όνομα «Μακρόπουλος Κωνσταντίνος
(Ντίνος)».
3. Την μετονομασία της οδού δυτικά της Αρτέμιδος, που σήμερα ονομάζεται
«Λεβάντας» σε «Σπηλιώτης Κωνσταντίνος», (Νο 3).
4. Την απόρριψη του αιτήματος της κας Αικατερίνης Μπαμπαρούτση για
μετονομασία της οδού Προμηθέως σε «Κυραγιάννης Παναγιώτης».
5. Την απόρριψη του αιτήματος των κατοίκων των Γιαννιτσανίκων
μετονομασία της οδού Νηρηίδων σε «Αγίου Γεωργίου ΦΑΡΑΙ».

για

6. Την απόρριψη του αιτήματος της κας Παναγιώτας Χαρίτου για μεταφορά του
ονόματος της οδού «Χαρίτος Γεώργιος» σε οδό άλλης περιοχής.
7. Την απόρριψη του αιτήματος του κ. Δημητρίου Ανδριτσόπουλου, για χρήση των
ονομάτων των Μάρκου Ντάρα και Αλέξη Ντάρα, σε δρόμους της πόλης.
8. Την ονομασία της προέκτασης της οδού Σπάρτης, από το τέλος της Δημοτικής
Αγοράς και με κατεύθυνση προς τα Συνεργεία, με το όνομα «Μαλαπάνης
Χρήστος».
9. Την ονομασία του παράλληλου δρόμου με τον ποταμό «Άρι», από την οδό
Καππαδοκίας έως τον αρχαιολογικό χώρο του «Ιερού του Ποσειδώνος» στα
Ακοβίτικα, με το όνομα «Λάτσης Ιωάννης».
10. Την ονομασία της οδού Προμηθέως, κάθετης στην οδό Καλλιπατείρας, λόγω
διπλής ονομασίας με άλλο πλησιέστερο δρόμο, με το όνομα «Δημόπουλος
Κωνσταντίνος».
11. Την ονομασία της παράλληλης προς την σιδηροδρομική γραμμή οδού,
νοτιοδυτικά του Μεγάρου Χορού, από την οδό Αρτέμιδος έως την Παμίσου, με
το όνομα «Φωτέας Παναγιώτης».
12. Την ονομασία του παράλληλου δρόμου βόρεια της σιδηροδρομική γραμμής, στη
διάβαση του Αγ. Δημητρίου, με το όνομα «Νεδουσαίων τεχνητών».
13. Την μετονομασία τμήματος της οδού Ανθέων [βόρεια των γραμμών του ΟΣΕ] σε
«Παλλαδινών».
14. Την ονομασία του χώρου μπροστά από το Β΄ΚΑΠΗ με το όνομα «Πλατεία
Ράχης».
15. Την ονομασία του χώρου μπροστά από τον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη στη Ράχη με το
όνομα «Πλατεία Αβραμόγιαννη».
Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
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16. Την ονομασία του χώρου πίσω από το 7ο Νηπιαγωγείο, επί της οδού Τροίας, με
το όνομα «Πλατεία Φραγκοπήγαδου».
17. Την μετονομασία της Πλατείας Μαυρομιχάλη σε «Πλατεία Μαυρομιχαλαίων».
18. Την ονομασία της Πλατείας στη διασταύρωση της οδού Αθηνών με την οδό
Μπουλούκου με το όνομα «Πλατεία Έπους 1940».

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης)
2. Αθανασοπούλου Αικατερίνη
3. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
4. Γαϊτάνης Φώτιος
5. Ζόμπολος Χρήστος
6. Θωμόπουλος Δημήτριος
7. Μπιτσάνης Νικόλαος
8. Ξανθάκη Αθηνά
9. Ψυλάκη Μαρία

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 13 Νοεμβρίου 2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
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