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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αυτοτελές Τµήµα  
Υποστήριξης των  Πολιτικών Οργάνων 
Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές 
Πληρ.: A. Σπανάκης 
Τηλ.: (+30)  213 2072398  -  399 
Fax:  (+30)  213 2072396 
E-mail: dhmsym@acharnes.gr 
 
Απόσπασµα από το 6o Πρακτικό                                                                                                       
Αριθµ. Αποφ.: 53 
Αριθµ. Θέµατος: 3ο Έκτακτο                                                                                                          
Συνεδρίαση της 29-03-2016                                                                                                                          
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 19825/24/3/2016 
                
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
            
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης                                                                          1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα                                                                              
2.Αφουξενίδης Θεόφιλος                                                                                2.Βρεττός Σπύρος                                                                                      
3.Βρεττός Μιχάλης                                                   3.Γιαµαρέλος Γεώργιος                                                                                 
4.Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος                                                                            4.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
5.Γρηγοριάδης Παναγιώτης                                                                              5.Κατάρας Αναστάσιος                                           
6.∆ασκαλάκης Γεώργιος                                                                                 6.Κοσµίδης Παναγιώτης                                                                                 
7.Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία                                                                        7.Κοσµίδου Λουίζα                                                                                     
8.Κατσούρος Σπυρίδων                                     8.Μηλιώρη Αφροδίτη                                                                                    
9.Λαζάρου Βασίλειος                                                                                   9.Μιχαηλίδης ∆ηµήτριος                                                                                
10.Χίος Αναστάσιος                                                                                     10.Παντελιά Εύη                                    
11.Μουκάνης Μαρίνος                                                                                    11.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                        
12.Ναυροζίδου Μαρία                                                                                    12.Σασαρίδης Κωνσταντίνος                                                                              
13.Ντούρος Σωτήριος                                                                                    13.Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    
14.Ξαγοράρης Νικόλαος                                                                  14.Σταύρου Γεώργιος                                                                                    
15.Ορφανίδης Χαράλαµπος                                                                                15.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος                                                                             
16.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  16.Τσουκαλάς Ηλίας                                                           
17.Πεδιαδίτης Στέργιος                                                                                 17.Ποιµενίδου Όλγα                                                                                     
18.Ποιµενίδης Γεώργιος                                                                                 18.Λαζάρου Ιωάννης                                                                                     
19.Χριστοπούλου Σοφία                                              
20.Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                                
21.Ρούσσας Κωνσταντίνος                                                                                 
22.Σαχσανίδη Ελένη                                                                                      
23.Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                                
24.Συρινίδης Θεόδωρος                            
25.Τοπαλίδης Ευστάθιος                                                                                  
26.Τσάτσης Νικόλαος                                                                          
27.Χαριτίδη Μαρία                                                                                       
 
                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
κος Ιωάννης Κασσαβός νόµιµα προσκεκληµένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 
Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθε στην συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Κος Λαζάρου Βασίλειος. 
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ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης για ονοµατοθεσίες και µετονοµασίες οδών & Πλατειών 
του ∆ήµου µας.» 
 
    Η Πρόεδρος του ∆.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόµιµη απαρτία, 
παρισταµένων µελών 26 εκ του συνόλου 45 ∆ηµοτικών Συµβούλων κηρύσσει την 
έναρξη της 6ης Συνεδρίασης της 29-03-2016. 
    Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώµα το 3ο 
εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα και παρουσιάζει την εισήγηση του 
Πρόεδρου της Επιτροπής Ονοµατοθεσίας κ. Γεώργιου Σιδηρόπουλου, σύµφωνα µε 
την οποία : 

«Με το µε αρ. πρωτ. 26958/03-04-2014 έγγραφο για προσδιορισµό 

ηµεροµηνίας συνεδρίασης Επιτροπής Ονοµατοθεσίας Οδών & Πλατειών του ∆ήµου 

µας, εξετάσθηκαν µε βάση την Ελληνική ιστορία 24 συνολικά αιτήµατα δηµοτών, 

συλλόγων, µελών της Επιτροπής  καθώς και προτάσεις της υπηρεσίας που είχαν 

συζητηθεί κατόπιν προσκλήσεως του πρώην Προέδρου Επιτροπής Ονοµατοθεσίας 

κ. Γκίκα Παναγιώτη µε την υπ’ αρ. πρωτ. 28916/10-04-2014 πρόσκληση των 

µελών της Επιτροπής. 

Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11-04-2014 στον 3ο όροφο της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε απαρτία όλων των µελών πλην του κ. Μπουζιάνη. 

Μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής  συντάχθηκε η παρούσα και 

παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση ως 

ακολούθως: 

1. ΕΛΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  να εγκριθεί η επαναρίθµηση της οδού Τατοΐου 
που  πραγµατοποιήθηκε από την υπηρεσία  σε συνεννόηση, και έπειτα από τις αρ. 
πρωτ. 90095/07-10-2013 & 2867/14-01-13 αιτήσεις των ΕΛΤΑ.  
Η επαναρίθµηση  πραγµατοποιήθηκε διότι υπήρχε λανθασµένη αρίθµηση µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η επίδοση της αλληλογραφίας των κατοίκων. 
Η Επιτροπή οµόφωνα εγκρίνει την επαναρίθµηση της οδού Τατοΐου από την Λεωφ. 
Καραµανλή έως την οδό Αγίου Μερκουρίου.  
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβαίνει σε 
επαναριθµήσεις οδών όπου παρατηρείται λανθασµένη αρίθµηση. 
 
2. ΧΡ.ΤΟΤΣΗΣ-ΑΘ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε τις αρ.πρωτ.112283/12-12-13  
& 1455/09-01-14 αιτήσεις της εταιρείας EYROBEND S.A ζητεί την κατάργηση της 
επαναρίθµησης της οδού Τατοΐου διότι προκαλείται ηθική και οικονοµική βλάβη σε 
συνολικά 20 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανωτέρω οδό.     
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα διότι υπήρχε στην οδό Τατοΐου 
λανθασµένη αρίθµηση. 

 
3. ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ ΖΩΗ µε την αρ.πρωτ.95222/2-11-11 αίτηση ζητεί να δοθεί 
ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Κοντοχέρι 
του ∆ήµου µας. Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα είναι οδός «Κωνσταντίνου 
Παλαµιώτη». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «Κωσταντίνου 
Παλαµιώτη» (Ανθυποσµηναγός της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών πεσών 
κατά την εκτέλεση πυρόσβεσης.) 

 
 4. ∆ΗΜΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΗΣ µε την αρ.πρωτ. 18758/05-03-14 αίτηση ζητεί να 
µετονοµαστεί  η οδός Παύλου Μελά που βρίσκεται στα όρια µε την ∆ηµοτική 
Κοινότητα Θρακ/νων διότι δηµιουργείται σύγχυση µε την οδό Παύλου Μελά που 
βρίσκεται στις Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι & Αγ.Πέτρο Γ’ του ∆ήµου µας. 
Η  ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα µέχρι νεοτέρας πρότασης από το 
Τοπικό συµβούλιο Θρακ/νων. 
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5. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  µε την αρ.πρωτ. 27794/20-03-12 αίτηση ζητεί να 
µετονοµαστεί η οδός«∆.ΜΑΤΖΑΡΟΥ» στην εντός σχεδίου περιοχή Αγριλέζα του 
∆ήµου µας.  
Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΕΡΙΒΑΣ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα για την µετονοµασία της οδού ∆. 
Μαντζάρου σε οδό ΕΡΙΒΑΣ    
(∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Νοµού Κερκύρας). 

 
6. ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ µε την αρ.πρωτ. 73591/27-7-12 αίτηση ζητεί να δοθεί 
ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Μονοµάτι 
του ∆ήµου µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΒΙΟΛΕΤΑΣ 
ΜΠΡΑΤΣΟΥ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ» 
(Πρωταθλήτρια και Βαλκανιονίκης Ιππασίας ) 

 
7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ µε την αρ.πρωτ. 103015/16-11-12 αίτηση ζητεί 
να  δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται µεταξύ των Ο.Τ. 2782 & Ο.Τ. 
2775, Ο.Τ.2781-2773, Ο.Τ. 2780 & Ο.Τ. 2772, στην Π.Ε. Μ.Σχοίνα του ∆ήµου 
µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΜΑΛΑΜΑΤΙ∆Η 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα των κατοίκων και µετονοµάζει την οδό 
«Αύρας» και τµήµα ανωνύµου οδού σε οδό «ΜΑΛΑΜΑΤΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». ( 
∆ιακεκριµένος πρωταθλητής και προπονητής, Βραβευθείς ως Άριστος γυµναστής 
πρώην ΕΣΣ∆) 

 
 8. ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ µε την αρ.πρωτ. 1074/07-01-13 αίτηση ζητεί να 
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό κάθετη στην οδό Ξενοδοχοϋπαλλήλων που 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Κατεβασιά του ∆ήµου µας. Η ονοµασία που 
προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΜΑΝΟΛΙΑΣ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΜΑΝΟΛΙΑΣ» ( 
Αειθαλές φυτό) 

 
 9. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  µε την αρ.πρωτ.11498/06-02-13 αίτηση ζητεί να 
δοθεί σε ανώνυµη  οδό µεταξύ των Ο.Τ  Γ. 2042-2043 της ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ του ∆ήµου 
µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΕΚΑΤΗΣ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΕΚΑΤΗΣ» ( Θεότητα 
της Ελληνικής µυθολογίας) 

 
10. ΤΣΟΛΕΡ-ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε την αρ.πρωτ.26064/01-04-13 
αίτηση ζητεί  να δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό στην εκτός σχεδίου περιοχή 
Κατεβασιά- Μονοµάτι του ∆ήµου   µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι 
οδός «Νικολάου Παπανίκα ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «Νικολάου Παπανίκα 
» ( Πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος) 

 
11. ΖΑΠΟΥΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ µε την αρ.πρωτ. 32772/4-4-12 αίτηση ζητεί:  
α)Όπως ενηµερωθεί η επιτροπή ονοµατοθεσίας οδών και πλατειών του ∆ήµου µας 
ώστε να  αποδοθούν ως ελάχιστος φόρος τιµής τα ονόµατα των πεσόντων στις 22 
Ιουλίου 1974 στο αεροδρόµιο Λευκωσίας στην Κύπρο κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος, σε ανώνυµες οδούς του ∆ήµου µας και  
β) όπως δοθεί το όνοµα «Κωνσταντίνου Κουκκίδη» σε ανώνυµη οδό. 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα και ονοµάζει: 
 
α) Την Πλατεία που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Πάρνηθος και Αγ. Τριάδος 
«ΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» 
β) ∆ίνει την ονοµασία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΚΙ∆ΗΣ» ( Σηµαιοφόρος του 
Ιερού βράχου της Ακροπόλεως πεσών κατά την κατάληψη από τους εισβολείς το 
1940) στην ανώνυµη οδό µεταξύ των Ο.Τ. 2582-2598 & 2586-2591 και στο 
συνολικό τµήµα µεταξύ των οδών Ιωάννου Θεολόγου & Μόλας της Π.Ε Αγριλέζα 
του ∆ήµου µας. 
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12. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε την αρ. πρωτ. 40625/22-5-2013 αίτηση 
ζητεί να δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται µεταξύ των ΟΤ . 181 & 
180 της ΠΕ Νεάπολη του ∆ήµου µας. 
Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα. 

 
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ µε την αρ. πρωτ. 57631/26-06-2013 ζητεί να 
δοθεί ονοµασία  σε ανώνυµη οδό  που βρίσκεται µεταξύ των ΟΤ. 2544 & 2545 της 
Π.Ε. Αγριλέζα του ∆ήµου µας. 
Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ».  
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα διότι η ανώνυµη οδός δεν είναι 
εγκεκριµένη από την Περιφέρεια. 

 
14. ΓΙΟΥΡΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ µε την αρ. πρωτ. 65700/22-7-2013 αίτηση ζητεί να 
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του 
Αγ.Ιωάννη Ρώσου του ∆ήµου µας.  
Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα  είναι οδός «ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ ». 

 
15. ΦΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε την αρ. πρωτ. 100096/07-11-2013 αίτηση ζητεί να  
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται µεταξύ των οδών ∆εκελείας & 
Τατοΐου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Μονοµατίου του ∆ήµου µας.                                                                           
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα και δίνει το όνοµα  «ΗΡΙΓΟΝΗΣ» από 
την Ελληνική µυθολογία. 

 
 

16. ∆ΗΜΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΗΣ  µε την αρ.πρωτ. 116665/28-12-11 αίτηση ζητεί την 
µετονοµασία της οδού «ΝΕΑΡΙΟΥ» στην Π.Ε. Θρακ/νων του δήµου µας. Η 
ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΝΕΑΡΧΟΥ». 
Η Επιτροπή αποσύρει το αίτηµα διότι: 
Α) Υπάρχει στο ∆ήµο µας ονοµασία οδού Νεάρχου στην Π.Ε. Πανόραµα 
Β) ∆ιότι δεν έχουµε κάποια πρόταση από το Τοπικό Συµβούλιο Θρακοµακεδόνων 
ώστε να δοθεί µια ενιαία ονοµασία για τις οδούς Παύλου Μελά και Νεαρίου. 

 
 

17. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπως συνεχιστεί η ονοµασία της οδού ∆ηµοκρατίας 
και στο τµήµα της οδού Αθηνών διότι δηµιουργείται πρόβληµα µε τις βεβαιώσεις 
που χορηγεί η υπηρεσία καθώς συνεχίζεται  η ίδια αρίθµηση και στις δυο οδούς και 
δεν υπάρχουν στοιχεία στο τηρούµενο αρχείο της υπηρεσίας για τα όρια της οδού 
Αθηνών.  
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται την πρόταση της υπηρεσίας. 

 
 

18. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  µε την αρ. πρωτ. 4039/17-01-2014 αίτηση ζητεί 
να δοθούν ονοµασίες  σε ανώνυµες οδούς που βρίσκονται µεταξύ των α) ΟΤ. Γ. 
2150 & 2152 β) ΟΤ. Γ. 2152 & 2153 της Π.Ε Αγ. Άννας του ∆ήµου µας. Οι 
ονοµασίες που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΝΕΑΝ∆ΡΟΣ & ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ».                                                                                                              
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα για την ονοµασία του α) ΟΤ. Γ2150 & 
2152 σε οδό Πρίγκηπος και β) ΟΤ. Γ. 2152 & 2153 σε οδό Νέανδρος. 
(Πριγκιποννήσια) 

 
 

19.  ΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε την αρ. πρωτ. 3910/16-01-2014 αίτηση ζητεί να 
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη- κάθετη οδό στην  Λ. Κύµης, η συνέχεια της οδού 
Ντάλιας η οποία διακόπτεται από την Λ. Κύµης στην εκτός σχεδίου περιοχή του 
Μονοµατίου του ∆ήµου µας.                                                                                                                
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα και ονοµάζει την οδό  «Λίµνη 
Τριχωνίδας» 
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20. ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΝΑ µε την αρ. πρωτ. 8064/29-01-2014 αίτηση ζητεί να δοθεί 
ονοµασία σε πλατεία στην ΠΕ Λαθέα Α΄ και επί των οδών Παν. Μυροβλήτισσας & 
Ταύρου.  Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα είναι «ΠΛΑΤΕΙΑ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ».                                                                                               
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η πλατεία θα φέρει το όνοµα «ΠΛΑΤΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ». 

 
 

21. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπως µετονοµαστεί το τµήµα της οδού Απ. Παύλου 
µεταξύ των ΟΤ 2566 & 2587 στην ΠΕ Αγριλέζα του ∆ήµου µας διότι διακόπτεται 
από το ΟΤ 2516 και δεν µπορεί να συνεχιστεί η αρίθµηση της οδού Απ. Παύλου.        
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα και  µετονοµάζει την οδό Αποστόλου 
Παύλου µεταξύ των Ο.Τ.  Γ 2566 & Γ2587 στην ΠΕ Αγριλέζα του ∆ήµου µας σε 
οδό «Αρτεµιάδη Νικολάου» (Ακαδηµαϊκός) 

 
 

22. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ µε την αρ. πρωτ. 24403/26-03-2014 αίτηση, και µε 
υπογραφές κατοίκων  ζητούν να  δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό (Τεχεράνης) 
στην εκτός σχεδίου περιοχή Μ. Σχοίνα Β’ του ∆ήµου µας.        
Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα είναι οδός « Αγ. Μαρκέλλας». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι « Αγ. Μαρκέλλας». 

 
 

23.ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε την αρ. πρωτ. 27199/03-04-2014 αίτηση, ζητεί να  
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου Περιοχή 
Λεκάνες του ∆ήµου µας, προέκταση της οδού Κρατερού από την συµβολή της 
οδού Αναψυχής έως την είσοδο του κτιρίου Κέντρου Αιµοδοσίας. Η  ονοµασία που 
προτείνει ο αιτών είναι  «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΓΚΙΚΑ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. 
ΓΚΙΚΑ». 

 
 

24. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 48/01-02-1996 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά ονοµασίες και µετονοµασίες οδών 
του ∆ήµου µας, διότι δεν υπάρχει στο αρχείο της υπηρεσίας µας η έγκριση της 
απόφασης από την Νοµαρχία Αττικής.  
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. 
 
 
« 1) Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 160/18-05-
2015 για τον ορισµό των µελών της Επιτροπής Ονοµατοθεσίας και µετονοµασίας 
οδών & Πλατειών του ∆ήµου µας και σε συνέχεια της διαδικασίας, ζητούµε την 
µερική τροποποίηση, ως προς την τοποθεσία που εγκρίθηκε το 11ο αίτηµα λόγω 
του ότι ο χώρος που προτάθηκε αρχικά δεν είναι χαρακτηρισµένος κοινόχρηστος ή 
πλατεία αλλά πλάτωµα δρόµου και να δοθεί στον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. Κ.Χ. 
2057 µεταξύ της οµώνυµης οδού Κύπρου, στη συµβολή της µε την Ιωνίας & 
Αφθονίας στην Π.Ε. Χαραυγή, µε την ονοµασία: «ΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΕΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» .  
 

 
2) Επιπροσθέτως της αρχικής εισήγησης ως 25ο θέµα την : 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  όπως µετονοµασθούν τρεις (3) από τις πέντε (5) Πλατείες του Ολ. 
Χωριού και συγκεκριµένα:  
Η Πλατεία Α΄, Πλατεία Συµφιλίωσης, σε « Πλατεία Ολυµπιονίκη Άννας 
Πολλάτου ».  
Η Πλατεία Β΄, Πλατεία Εκεχειρίας σε «Πλατεία Ολυµπιονίκη Παναγιώτη 
Ποικιλίδη » και  
Η Πλατεία Ε΄, Πλατεία Φιλοξενίας σε « Πλατεία Παραολυµπιονίκη Γεώργιου 
Σηφάκη ». 
 
3) και ως 26ο θέµα την ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  όπως µετονοµασθούν:  
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(α) Η οδός Μονεµβασιάς στην Π.Ε. Λαθέα Α΄, σε οδό «Παναγιώτη Γκότση» (  
Συµπολίτης ο οποίος σκοτώθηκε σε  
      τροχαίο ατύχηµα ) 
(β) Η οδός Μεγ. Σχοίνων της Π.Ε. Μ.Σχοίνα Α΄, σε «Λεωνίδα Κελέση»  (  
Συµπολίτης ο οποίος σκοτώθηκε σε  
      τροχαίο ατύχηµα  )»» 

 
 
Τέλος η κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη σχετικής Απόφασης. 

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    Αφού έλαβε υπόψη του, το κατεπείγον του θέµατος, την εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ονοµατοθεσίας Οδών 
& Πλατειών του ∆ήµου µας, Κου Σιδηρόπουλου Γεώργιου, τις διατάξεις των άρθρων 93 
και 101 του Ν. 3463/2006 και 65 του Ν.3852/2010 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 
1)  ∆έχεται το κατεπείγον του θέµατος. 
 
2)  Εγκρίνει την από 11-04-2014 εισήγηση της Επιτροπής Ονοµατοθεσίας Οδών 
και Πλατειών του ∆ήµου µας στην οποία εξετάσθηκαν 24 συνολικά αιτήµατα 
δηµοτών , συλλόγων, µελών της Επιτροπής καθώς και προτάσεις της υπηρεσίας οι 
οποίες έχουν ως κάτωθι: 
1. ΕΛΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  να εγκριθεί η επαναρίθµηση της οδού Τατοΐου 
που  πραγµατοποιήθηκε από την υπηρεσία  σε συνεννόηση, και έπειτα από τις αρ. 
πρωτ. 90095/07-10-2013 & 2867/14-01-13 αιτήσεις των ΕΛΤΑ.  
Η επαναρίθµηση  πραγµατοποιήθηκε διότι υπήρχε λανθασµένη αρίθµηση µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η επίδοση της αλληλογραφίας των κατοίκων. 
Η Επιτροπή οµόφωνα εγκρίνει την επαναρίθµηση της οδού Τατοΐου από την Λεωφ. 
Καραµανλή έως την οδό Αγίου Μερκουρίου.  
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβαίνει σε 
επαναριθµήσεις οδών όπου παρατηρείται λανθασµένη αρίθµηση. 
 
2. ΧΡ.ΤΟΤΣΗΣ-ΑΘ.ΜΑΡΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε τις αρ.πρωτ.112283/12-12-13  & 
1455/09-01-14 αιτήσεις της εταιρείας EYROBEND S.A ζητεί την κατάργηση της 
επαναρίθµησης της οδού Τατοΐου διότι προκαλείται ηθική και οικονοµική βλάβη σε 
συνολικά 20 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανωτέρω οδό.     
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα διότι υπήρχε στην οδό Τατοΐου 
λανθασµένη αρίθµηση. 
 

 
3. ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ ΖΩΗ µε την αρ.πρωτ.95222/2-11-11 αίτηση ζητεί να δοθεί 
ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Κοντοχέρι του 
∆ήµου µας. Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα είναι οδός «Κωνσταντίνου 
Παλαµιώτη». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «Κωσταντίνου 
Παλαµιώτη» (Ανθυποσµηναγός της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών πεσών 
κατά την εκτέλεση πυρόσβεσης.) 

 
 4. ∆ΗΜΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΗΣ µε την αρ.πρωτ. 18758/05-03-14 αίτηση ζητεί να 
µετονοµαστεί  η οδός Παύλου Μελά που βρίσκεται στα όρια µε την ∆ηµοτική 
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Κοινότητα Θρακ/νων διότι δηµιουργείται σύγχυση µε την οδό Παύλου Μελά που 
βρίσκεται στις Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι & Αγ.Πέτρο Γ’ του ∆ήµου µας. 
Η  ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα µέχρι νεοτέρας πρότασης από το 
Τοπικό συµβούλιο Θρακ/νων. 

 
5. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  µε την αρ.πρωτ. 27794/20-03-12 αίτηση ζητεί να 
µετονοµαστεί η οδός«∆.ΜΑΤΖΑΡΟΥ» στην εντός σχεδίου περιοχή Αγριλέζα του 
∆ήµου µας.  
Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΕΡΙΒΑΣ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα για την µετονοµασία της οδού ∆. 
Μαντζάρου σε οδό ΕΡΙΒΑΣ    
(∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Νοµού Κερκύρας). 

 
6. ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ µε την αρ.πρωτ. 73591/27-7-12 αίτηση ζητεί να δοθεί 
ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Μονοµάτι 
του ∆ήµου µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΒΙΟΛΕΤΑΣ 
ΜΠΡΑΤΣΟΥ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ» 
(Πρωταθλήτρια και Βαλκανιονίκης Ιππασίας ) 

 
7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ µε την αρ.πρωτ. 103015/16-11-12 αίτηση ζητεί 
να  δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται µεταξύ των Ο.Τ. 2782 & Ο.Τ. 
2775, Ο.Τ.2781-2773, Ο.Τ. 2780 & Ο.Τ. 2772, στην Π.Ε. Μ.Σχοίνα του ∆ήµου 
µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΜΑΛΑΜΑΤΙ∆Η 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα των κατοίκων και µετονοµάζει την οδό 
«Αύρας» και τµήµα ανωνύµου οδού σε οδό «ΜΑΛΑΜΑΤΙ∆Η 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». ( ∆ιακεκριµένος πρωταθλητής και προπονητής, Βραβευθείς ως 
Άριστος γυµναστής πρώην ΕΣΣ∆) 

 
 8. ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ µε την αρ.πρωτ. 1074/07-01-13 αίτηση ζητεί να 
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό κάθετη στην οδό Ξενοδοχοϋπαλλήλων που 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Κατεβασιά του ∆ήµου µας. Η ονοµασία που 
προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΜΑΝΟΛΙΑΣ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΜΑΝΟΛΙΑΣ» ( 
Αειθαλές φυτό) 

 
 9. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  µε την αρ.πρωτ.11498/06-02-13 αίτηση ζητεί να 
δοθεί σε ανώνυµη  οδό µεταξύ των Ο.Τ  Γ. 2042-2043 της ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ του ∆ήµου 
µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΕΚΑΤΗΣ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΕΚΑΤΗΣ» ( Θεότητα 
της Ελληνικής µυθολογίας) 

 
10. ΤΣΟΛΕΡ-ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε την αρ.πρωτ.26064/01-04-13 
αίτηση ζητεί  να δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό στην εκτός σχεδίου περιοχή 
Κατεβασιά- Μονοµάτι του ∆ήµου   µας. Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι 
οδός «Νικολάου Παπανίκα ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «Νικολάου Παπανίκα 
» ( Πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος) 

 
11. Εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας µε την διόρθωση ως προς την 
τοποθεσία που εγκρίθηκε το 11ο αίτηµα και αφορά την «Πλατεία» που βρίσκεται 
στη συµβολή των οδών Πάρνηθος και Αγ. Τριάδος. Λόγω του ότι ο χώρος που 
προτάθηκε αρχικά δεν είναι χαρακτηρισµένος κοινόχρηστος ή πλατεία αλλά 
πλάτωµα δρόµου, να δοθεί στον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. Κ.Χ. 2057 µεταξύ της 
οµώνυµης οδού Κύπρου, στη συµβολή της µε την Ιωνίας & Αφθονίας στην 
Π.Ε. Χαραυγή, µε την ονοµασία: «ΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ» . 
β) ∆ίνει την ονοµασία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΚΙ∆ΗΣ» ( Σηµαιοφόρος του 
Ιερού βράχου της Ακροπόλεως πεσών κατά την κατάληψη από τους εισβολείς το 
1940) στην ανώνυµη οδό µεταξύ των Ο.Τ. 2582-2598 & 2586-2591 και στο 
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συνολικό τµήµα µεταξύ των οδών Ιωάννου Θεολόγου & Μόλας της Π.Ε Αγριλέζα 
του ∆ήµου µας. 

 
12. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε την αρ. πρωτ. 40625/22-5-2013 αίτηση 
ζητεί να δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται µεταξύ των ΟΤ . 181 & 
180 της ΠΕ Νεάπολη του ∆ήµου µας. 
Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα. 

 
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ µε την αρ. πρωτ. 57631/26-06-2013 ζητεί να 
δοθεί ονοµασία  σε ανώνυµη οδό  που βρίσκεται µεταξύ των ΟΤ. 2544 & 2545 της 
Π.Ε. Αγριλέζα του ∆ήµου µας. 
Η ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΤΕΡΜΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ».  
Η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει το αίτηµα διότι η ανώνυµη οδός δεν είναι 
εγκεκριµένη από την Περιφέρεια. 

 
14. ΓΙΟΥΡΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ µε την αρ. πρωτ. 65700/22-7-2013 αίτηση ζητεί να 
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του 
Αγ.Ιωάννη Ρώσου του ∆ήµου µας.  
Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα  είναι οδός «ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ ». 

 
15. ΦΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε την αρ. πρωτ. 100096/07-11-2013 αίτηση ζητεί να  
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται µεταξύ των οδών ∆εκελείας & 
Τατοΐου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Μονοµατίου του ∆ήµου µας.                                                                                                           
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα και δίνει το όνοµα  «ΗΡΙΓΟΝΗΣ» από 
την Ελληνική µυθολογία. 

 
 

16. ∆ΗΜΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΗΣ  µε την αρ.πρωτ. 116665/28-12-11 αίτηση ζητεί την 
µετονοµασία της οδού «ΝΕΑΡΙΟΥ» στην Π.Ε. Θρακ/νων του δήµου µας. Η 
ονοµασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΝΕΑΡΧΟΥ». 
Η Επιτροπή αποσύρει το αίτηµα διότι: 
Α) Υπάρχει στο ∆ήµο µας ονοµασία οδού Νεάρχου στην Π.Ε. Πανόραµα 
Β) ∆ιότι δεν έχουµε κάποια πρόταση από το Τοπικό Συµβούλιο Θρακοµακεδόνων 
ώστε να δοθεί µια ενιαία ονοµασία για τις οδούς Παύλου Μελά και Νεαρίου. 

 
 

17. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπως συνεχιστεί η ονοµασία της οδού ∆ηµοκρατίας 
και στο τµήµα της οδού Αθηνών διότι δηµιουργείται πρόβληµα µε τις βεβαιώσεις 
που χορηγεί η υπηρεσία καθώς συνεχίζεται  η ίδια αρίθµηση και στις δυο οδούς και 
δεν υπάρχουν στοιχεία στο τηρούµενο αρχείο της υπηρεσίας για τα όρια της οδού 
Αθηνών.  
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται την πρόταση της υπηρεσίας. 

 
 
 

18. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  µε την αρ. πρωτ. 4039/17-01-2014 αίτηση ζητεί 
να δοθούν ονοµασίες  σε ανώνυµες οδούς που βρίσκονται µεταξύ των α) ΟΤ. Γ. 
2150 & 2152 β) ΟΤ. Γ. 2152 & 2153 της Π.Ε Αγ. Άννας του ∆ήµου µας. Οι 
ονοµασίες που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΝΕΑΝ∆ΡΟΣ & ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ».                                                                                        
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα για την ονοµασία του α) ΟΤ. Γ2150 & 
2152 σε οδό Πρίγκηπος και β) ΟΤ. Γ. 2152 & 2153 σε οδό Νέανδρος. 
(Πριγκιποννήσια) 

 
 
 
 

19.  ΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ µε την αρ. πρωτ. 3910/16-01-2014 αίτηση ζητεί να 
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη- κάθετη οδό στην  Λ. Κύµης, η συνέχεια της οδού 
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Ντάλιας η οποία διακόπτεται από την Λ. Κύµης στην εκτός σχεδίου περιοχή του 
Μονοµατίου του ∆ήµου µας.                                                                                                                  
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα και ονοµάζει την οδό  «Λίµνη 
Τριχωνίδας» 

 
 

20. ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΝΑ µε την αρ. πρωτ. 8064/29-01-2014 αίτηση ζητεί να δοθεί 
ονοµασία σε πλατεία στην ΠΕ Λαθέα Α΄ και επί των οδών Παν. Μυροβλήτισσας & 
Ταύρου.  Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα είναι «ΠΛΑΤΕΙΑ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ».                                                                                                                 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η πλατεία θα φέρει το όνοµα «ΠΛΑΤΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ». 

 
 

21. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπως µετονοµαστεί το τµήµα της οδού Απ. Παύλου 
µεταξύ των ΟΤ 2566 & 2587 στην ΠΕ Αγριλέζα του ∆ήµου µας διότι διακόπτεται 
από το ΟΤ 2516 και δεν µπορεί να συνεχιστεί η αρίθµηση της οδού Απ. Παύλου.        
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα και  µετονοµάζει την οδό Αποστόλου 
Παύλου µεταξύ των Ο.Τ.  Γ 2566 & Γ2587 στην ΠΕ Αγριλέζα του ∆ήµου µας σε 
οδό «Αρτεµιάδη Νικολάου» (Ακαδηµαϊκός) 

 
 

22. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ µε την αρ. πρωτ. 24403/26-03-2014 αίτηση, και µε 
υπογραφές κατοίκων  ζητούν να  δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό (Τεχεράνης) 
στην εκτός σχεδίου περιοχή Μ. Σχοίνα Β’ του ∆ήµου µας.        
Η ονοµασία που προτείνει η αιτούσα είναι οδός « Αγ. Μαρκέλλας». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι « Αγ. Μαρκέλλας». 

 
 

23.ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε την αρ. πρωτ. 27199/03-04-2014 αίτηση, ζητεί να  
δοθεί ονοµασία σε ανώνυµη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου Περιοχή 
Λεκάνες του ∆ήµου µας, προέκταση της οδού Κρατερού από την συµβολή της 
οδού Αναψυχής έως την είσοδο του κτιρίου Κέντρου Αιµοδοσίας. Η  ονοµασία που 
προτείνει ο αιτών είναι  «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΓΚΙΚΑ». 
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα. Η ονοµασία είναι «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. 
ΓΚΙΚΑ». 

 
 

24. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 48/01-02-1996 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά ονοµασίες και µετονοµασίες οδών 
του ∆ήµου µας, διότι δεν υπάρχει στο αρχείο της υπηρεσίας µας η έγκριση της 
απόφασης από την Νοµαρχία Αττικής.  
Η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται το αίτηµα.   
 
 

 
25. Εγκρίνει την πρόταση του Αντιδηµάρχου Παιδείας Αθλητισµού 
Πολιτισµού και Νέας Γενιάς όπως µετονοµασθούν τρεις (3) από τις πέντε (5) 
Πλατείες του Ολ. Χωριού και συγκεκριµένα:  
Η Πλατεία Α΄, Πλατεία Συµφιλίωσης, σε « Πλατεία Ολυµπιονίκη Άννας 
Πολλάτου ».  
Η Πλατεία Β΄, Πλατεία Εκεχειρίας σε «Πλατεία Ολυµπιονίκη Παναγιώτη 
Ποικιλίδη » και  
Η Πλατεία Ε΄, Πλατεία Φιλοξενίας σε « Πλατεία Παραολυµπιονίκη Γεώργιου 
Σηφάκη ». 
 
 
 
 
 
 
26. Εγκρίνει την πρόταση ∆ηµάρχου όπως µετονοµασθούν:  
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(α) Η οδός Μονεµβασιάς στην Π.Ε. Λαθέα Α΄, σε οδό «Παναγιώτη Γκότση» (  
Συµπολίτης ο οποίος σκοτώθηκε σε  
      τροχαίο ατύχηµα ) 
(β) Η οδός Μεγ. Σχοίνων της Π.Ε. Μ.Σχοίνα Α΄, σε «Λεωνίδα Κελέση»  (  
Συµπολίτης ο οποίος σκοτώθηκε σε  
      τροχαίο ατύχηµα  ) 
 

 
 

3) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  - 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Μιχάλης, 
Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, ∆ασκαλάκης Γεώργιος, 
Ευθυµιάδου Τουµανίδη Γεωργία, Κατσούρος Σπυρίδων, Λαζάρου Βασίλειος, 
Μουκάνης Μαρίνος, Ναυροζίδου Μαρία, Ντούρος Σωτήριος, Ξαγοράρης Νικόλαος, 
Ορφανίδης Χαράλαµπος, Παλιούρας Αντώνιος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Ποιµενίδης 
Γεώργιος, Πολυµενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, 
Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσάτσης 
Νικόλαος, Χίος Αναστάσιος, Χριστοπούλου Σοφία 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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