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ε
 πλεδξίαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέωλ 

ηεο 29
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2014 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ 

Γήκνπ ζην Ληκάλη, ζήκεξα ηελ 29
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18.00 κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 2/24-1-2014 ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

(47) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μπνπξδνύιεο Κσλζηαληίλνο- Πξόεδξνο, 2) Καπθάο Γεώξγηνο- Αληηπξόεδξνο, 3) 

Αλδξηθνπνύινπ - Ρνύβαιε Μαξία- Αλη/ξρνο, 4) Βαθέαο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 5) 

Γεσξγαθόπνπινο Αρηιιέαο- Αλη/ξρνο, 6) Λνηζάξεο Βαζίιεηνο- Αλη/ξρνο, 7) Μαλέηαο Ησάλλεο- 

Αλη/ξρνο, 8) ηγαιόο Γεώξγηνο- Αλη/ξρνο, 9) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο- Αλη/ξρνο, 10) Φίιηαο 

Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 11) Βαληαξάθεο Απόζηνινο, 12) Γθίθαο Παλαγηώηεο, 13) Γεκαθόπνπινο 

Φώηηνο, 14) Γξνζνπνύινπ - Αξαβαληηλνύ Παλαγηώηα, 15) Καηζηθόπνπινο Γεκήηξηνο, 16) 

Κεξακηδάο Δπζηάζηνο, 17) Κνπξή - Βαζηινπνύινπ Ήξα - Δηξήλε, 18) Κνξδάο Υξήζηνο, 19) 

Κσζηόπνπινο Νηθόιανο, 20) Μαθξήο Νηθόιανο, 21) Μπηληέξεο Γεώξγηνο, 22) Νηθεθνξίδεο 

Γεώξγηνο, 23) Παπαγηαβήο Παλαγηώηεο, 24) Παπαλησλνπνύινπ Αλαζηαζία, 25) Παηνύραο 

Υξήζηνο, 26) Πειεηίδεο Κσλζηαληίλνο, 27) θαξκέαο Αιέμηνο, 28) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 29) 

Σξίγγνο Κσλζηαληίλνο, 30) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 31) Υαξνθόπνο Αληώληνο, 32) Υξηζηόπνπινο 

Κσλζηαληίλνο θαη 33) Υξπζαλζαθνπνύινπ Γεσξγία. 

Οη θ.θ. Ατβαιήο Γεκήηξηνο, Γηαιειήο Ησάλλεο, Καιεληδώηε Διέλε, Καξθνύιηαο 

Υαξάιακπνο, Μαιιηώξεο ηαύξνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Ξππνιηάο Παλαγηώηεο, Παηξώλε 

Αζελά, Πνιίηεο ππξίδσλ, ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή, ηακαηηάδνπ Μαξηάλλα θαη Σδνπξακάλεο 

Αλδξέαο δελ ήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ από ηα 

πξαθηηθά. 

 Ζ θα Μαλσινπνύινπ - Νηθνινπνύινπ Αλαζηαζία- Γξακκαηέαο δελ ήιζε από ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ από ηα πξαθηηθά, ρξέε δε Γξακκαηέωο 

αλέιαβε ε θα Γξνζνπνύινπ - Αξαβαληηλνύ Παλαγηώηα. 

Οη θ.θ. Λέγθαο Υξήζηνο θαη Μαζζαξάο Θενράξεο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη 

θιήζεθαλ, απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα. 

 Ο θ. Γθόιθεο Υξήζηνο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε. 

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΗΧΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Καξθνύιηαο Υαξάιακπνο, Ξππνιηάο 

Παλαγηώηεο, Σδνπξακάλεο Αλδξέαο, Ατβαιήο Γεκήηξηνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Μαιιηώξεο 

ηαύξνο, Πνιίηεο ππξίδσλ, Γηαιειήο Ησάλλεο, ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή θαη Καιεληδώηε 

Διέλε, ελώ έθπγαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Υξηζηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Γθίθαο Παλαγηώηεο, 

Κνπξή - Βαζηινπνύινπ Ήξα - Δηξήλε θαη Υαξνθόπνο Αληώληνο) 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζκ. 12 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Ολνκαηνζεζία νδώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Έξγσλ, Πνιενδνκηθνύ θαη Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ- Γξαθείν 

Αληηδεκάξρνπ Έξγσλ, Πνιενδνκηθνύ θαη Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ- κε αξηζκό 143/27-

1-2014 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζκό 434/28-1-2014). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Σειηθά, κεηά από όια ηα παξαπάλσ θαη ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ην ώκα, άθνπζε 

ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ εηζεγεηή - αξκόδην Αληηδήκαξρν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο - 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ θαζώο θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο ηνπ, δέρηεθε επίζεο πξνθνξηθή πξόηαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ 

θ. Παλαγηώηε Παπαγηαβή, είδε ην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ηελ γλσκνδόηεζε 

ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Ολνκαηνζεζίαο νδώλ, πιαηεηώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηεο πόιεο, 

ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 67/2013 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Παηξέσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ελ ησ κεηαμύ ήξζε ζηε ζπλεδξίαζε ε θα Μαλσινπνύινπ - 

Νηθνινπνύινπ Αλαζηαζία- Γξακκαηέαο, ελώ έθπγαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. 

Καιεληδώηε Διέλε, Υξπζαλζαθνπνύινπ Γεσξγία, Παπαλησλνπνύινπ Αλαζηαζία, Μαθξήο 

Νηθόιανο, Μαιιηώξεο ηαύξνο, ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή, Σδνπξακάλεο Αλδξέαο, 

Καπθάο Γεώξγηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, θαξκέαο Αιέμηνο, Παηνύραο Υξήζηνο, 

Ατβαιήο Γεκήηξηνο, Ξππνιηάο Παλαγηώηεο, Καξθνύιηαο Υαξάιακπνο, Καηζηθόπνπινο 

Γεκήηξηνο θαη Μπηληέξεο Γεώξγηνο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ώκα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Α. Δγθξίλεη: 

1. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ ζηελ πεξηνρή Λεύθα - Ηηηέο, ε 

νπνία είλαη θάζεηε ηεο νδνύ νπλίνπ θαη βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. Γ21, Γ100 & Γ102 θαη ησλ Ο.Σ. Γ24, Γ85 & Γ98 ζε νδό 

ΠΡΔΤΓΔΝΖ (Παηέξαο ηνπ Παηξέα), αίηεκα (1). 

2. Σελ νλνκαζία ηεο νδνύ κεηαμύ Ο.Σ. 1577 & 42νπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ (κεηαμύ ησλ νδώλ Αιβέξηνπ βάηηζεξ & Ρνβέξηνπ Κώρ) 

ζε νδό ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΝΣΟΝΣΖ (Ηαηξόο), αίηεκα (4). 

3. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ησλ 

νδώλ Αξγύξε Δθηαιηώηε θαη Αζελώλ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1726Α & 

Ο.Σ. 1726, θάησζη ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, ζε νδό ΚΧΣΑ 

ΚΑΗΡΟΦΤΛΛΑ (ιόγηνο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα), σο επέθηαζε ηεο 

νδνύ δπηηθά, αίηεκα (5) 

4. Σελ νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 

Γεκ. Βόηζε θαη ζσλνο Ακαιίαο ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΘΤΜΑΣΧΝ 

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ (ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα ηεο 19εο Απξηιίνπ 

1991 επί ηεο νδνύ Βόηζε), αίηεκα (8). 

5. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία 

«Καληξί» Διηθίζηξαο ζηελ αξρή ηνπ δξόκνπ πξνο θαηαθύγην 

αξηζηεξά, ζε νδό ΚΑΝΣΡΗ (Σνπσλύκην ηεο πεξηνρήο πξν ηνπ 

1900), αίηεκα (11). 

6. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηηο νδνύο 

Αγαζίνπ θαη Θενθξάζηνπ θαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ2991 θαη Γ2984 ζε 

νδό ΣΡΗΠΣΟΛΔΜΟΤ (Ήξσαο ηεο κπζνινγίαο), αίηεκα (15). 

7. Σελ νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 

Δπβνίαο & Αλζείαο (Κ.Υ. 1245) ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΚΟΗΧΝΖ, αηηήκαηα (18), (27), (47) & (53). 

8. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Γακηξάιε 32 ζε νδό ΠΤΡΟΤ 

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ (Αγσληζηήο ηνπ 1821), αίηεκα (19). 
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9. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Γακηξάιε 34 ζε νδό ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΡΑΓΚΟΤ (Οπιαξρεγόο), αίηεκα (19). 

10. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. 1221 & 1222 ζε νδό ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ και ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΣΟΤΛΑ (Γσξεηέο: αλέγεξζε εθθιεζηώλ, αγνξά κεραλεκάησλ γηα 

ην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Παηξώλ), αίηεκα (20). 

11. Σελ κεηνλνκαζία ηεο θπθιηθήο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Κηιθίο & Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη 

απνηειεί ηκήκα ηεο Πιαηείαο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΑΛΚΖ ΣΔΑ (Παξνπζηαζηήο ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ), αίηεκα 

(21). 

12. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Ίσλνο 7 ζε νδό 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΖ, ιόγσ πξνέθηαζεο ππάξρνπζαο νδνύ ηεο Γ.Κ. 

Οβξπάο, αίηεκα (25). 

13. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Κξαλανύ 18, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

Γ32 θαη  Γ24, Γ25 ζηελ πεξηνρή Λεύθα - Ηηηέο, ζε νδό ΣΔΦΑΝΟΤ 

ΣΡΔΨΣ (Ννκηθόο - Γηεπζπληήο Δζληθήο Σξάπεδαο), αίηεκα (26). 

14. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ ζηελ πεξηνρή Λεύθα - Ηηηέο, ε 

νπνία είλαη θάζεηε ηεο νδνύ νπλίνπ θαη βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. Γ21, Γ100 & Γ102 θαη ησλ Ο.Σ. Γ24, Γ85 & Γ98 ζε νδό 

ΠΡΔΤΓΔΝΖ (Παηέξαο ηνπ Παηξέα), (αίηεκα (1), αίηεκα (28). 

15. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. Γ2981 & Ο.Σ. 2974 θαη είλαη θάζεηε ζηε νδό Γηνδώξνπ ζε 

νδό ΦΗΛΗΣΟΤ (Ηζηνξηθόο από ηηο πξαθνύζεο), αίηεκα (29). 

16. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηελ νδό 

ΑΝΓΡΔΑ ΠΗΠΗΝΟΤ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ2249 (σο εθ παξαδξνκήο, 

αλαγξάθεηαη σο Γ2245 ζην ρέδην Πόιεσο), Γ2250 θαη Γ2255, 

Γ2253, Γ2251 ζηελ πεξηνρή Παπαζσκά ζε νδό ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

ΣΡΗΦΣΟΜΠΟΛΑ (Οπιαξρεγόο ηνπ 1821), αίηεκα (32). 

17. Σελ νλνκαζία ηεο 1
εο

 παξάιιειεο ηεο νδνύ Λεπθσζίαο θαη 

θάζεηεο ζηηο νδνύο Θεξκνππιώλ θαη Γντξάλεο, εληόο ησλ 

εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ Νένπ Γξόκνπ ζε νδό ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ 

ΓΗΑΝΝΖ (Λνγνηέρλεο - Ννκηθόο - Πνιηηηθόο), αίηεκα (33). 

18. Σελ νλνκαζία ηεο 2
εο

 παξάιιειεο ηεο νδνύ Λεπθσζίαο θαη 

θάζεηεο ζηηο νδνύο Θεξκνππιώλ θαη Γντξάλεο, εληόο ησλ 

εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ Νένπ Γξόκνπ ζε νδό ΚΑΒΒΟΤΡΑ 

ΘΔΟΦΗΛΟΤ (Αξρηκνπζηθόο - ζπλζέηεο), αίηεκα (33). 

19. Σελ νλνκαζία ηεο 1
εο

 παξάιιειεο ηεο νδνύ Αξρηεπηζθόπνπ 

Μαθαξίνπ εληόο ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ Νένπ Γξόκνπ, 

θαζώο θαη ησλ δύν θάζεησλ νδώλ ζε απηή ζε νδό ΛΗΑΛΗΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (Μνπζνπξγόο), αίηεκα (33). 

20. Σελ νλνκαζία ηεο αλώλπκεο πιαηείαο επί ηνπ Κ.Υ. Γ177 ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΔΛΗΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ (Λατθόο Σξαγνπδηζηήο), 

αίηεκα (34). 

21. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ ζην Άλσ νύιη, ζηε ζέζε 

Πέξακα ζε νδόο ΠΑΝΑΨΣΑ (λνκα ηεο πεξηνρήο), αίηεκα (35). 

22. Σελ κεηνλνκαζία ηεο νδνύ ΒΚ50 ζε νδό ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

ΑΝΝΗΝΟΤ (Γήκαξρνο Παηξέσλ), αίηεκα (36). 
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23. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζην Γεξνθνκεηό, ζηε ζέζε 

θνπνβνιή, ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΗΜΧΜΔΝΧΝ, αίηεκα (37). 

24. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Αξηζηίππνπ 8 ζε νδό 

ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΧΥΟΤ (Γιύπηεο), αίηεκα (41). 

25. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη 

από ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Πάλησλ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΧΝ 

ΠΑΝΣΧΝ ΠΔΡΗΒΟΛΑ, αίηεκα (44). 

26. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη παξαπιεύξσο 

ηνπ Κνηκεηεξίνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ζηελ πεξηνρή Κάησ πραηλώλ ζε 

νδό ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ (Πξύηαλεο Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο, Δπίηηκνο Γηθεγόξνο Αξείνπ Πάγνπ, κέινο ηεο 

Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο θιπ), αίηεκα (45). 

27. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Πξνθνπίνπ 28 ζηελ πεξηνρή 

Κνηξώλη, ζε νδό ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΟΛΗΣΖ (Ηζηνξηθόο - 

Γεκνζηνγξάθνο), αίηεκα (48). 

28. Σελ επηθαηξνπνίεζε ησλ παξαθάησ ππαξρόλησλ νλνκάησλ ηνπ 

Νένπ νπιίνπ Παηξώλ, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην ζπλεκκέλν 

ράξηε: αίηεκα (49) 

- ΠΑΝΑΥΑΨΚΟΤ 

- 25
Ζ 

ΜΑΡΣΗΟΤ 

- 28
Ζς

 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 

- ΜΗΑΟΤΛΖ 

- ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 

- ΚΑΝΑΡΖ 

- ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 

- ΚΟΗΜΖΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 

- ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

- ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ 

- ΠΑΠΑΦΛΔΑ 

- ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ 

- ΑΦΡΟΓΗΣΖ 

- ΠΟΔΗΓΧΝΟ 

29. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. 1129, 1128 & Ο.Σ. 1130Α, θαη είλαη θάζεηε ζηελ νδό 

Οδπζζέα Διύηε ζε νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΗΚΑΚΖ (Πνιηηηθόο, 

δηεηέιεζε βνπιεπηήο θαη ππνπξγόο), αίηεκα (50). 

30. Σελ κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Σζάηζνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ρεδίνπ Πόιεσο θαη ζηελ επέθηαζήο ηεο έσο ηελ Πεξηκεηξηθή Οδό 

ζε ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, ιόγσ ζπλέρεηαο από ηε δηάλνημε 

θαη πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο, θαζώο κε ηελ ππ’ αξ. 802/1990 

Απόθαζε Γ.., ε ρνξεγεζείζα νλνκαηνζεζία ηεο αθνξνύζε ζηελ 

αξρηθή ηεο ράξαμε, αηηήκαηα (51) & (62). 

31. Σελ κεηνλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 

κεηαμύ ηεο πιαηείαο Οιπκπηνληθώλ (Ο.Σ. 1632) έσο ην ηέινο ηνπ 

ρεδίνπ Πόιεσο ζε νδό ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΑΣΟΤ, ιόγσ 

ζπλέρεηαο από ηε δηάλνημε θαη πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο, 

αίηεκα (51). 
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32. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζην Κ.Υ. Γ2268, κεηαμύ 

ησλ νδώλ ΚΟΡΧΝΟΤ θαη ΑΚΑΣΟΤ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΝΧΝΣΑ 

ΟΤΛΔΛΔ (θνηώζεθε ην 1941 ζηνλ Πόιεκν), αίηεκα (53). 

33. Σελ νλνκαζία ηνπ αλσλύκνπ ηκήκαηνο, 200 m πεξίπνπ, ηεο 

επαξρηαθήο νδνύ, πνπ δηέξρεηαη κέζα από ηνλ νηθηζκό ηεο 

Μαγνύιαο θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ήδε ππάξρνπζαο Λεσθόξνπ 

Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, από ηα ζύλνξα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο 

έσο ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Παλαρατθνύ, ζε νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ, αίηεκα (57). 

34. Σελ κεηνλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Παλαρατθνύ, 200 m 

πεξίπνπ, από ηα όξηα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο έσο ηε ζπλάληεζή 

ηεο κε ηελ πξνηεηλόκελε νδό Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ηνπ ζέκαηνο 

(57), ζε νδό ΖΛΗΑ ΠΟΛΗΣΖ (Μνλαδηθό ζύκα ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 

1940 από ηνλ νηθηζκό Μαγνύια), αίηεκα (58). 

35. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ από ηελ νδό Δκπεδνθιένπο 

έσο ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ επαξρηαθή νδό Ρσκαλνύ - Διηθίζηξαο 

ζε νδό ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ, ιόγσ ζπλέρεηαο, αίηεκα (61). 

36. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Γιαύθνπ 60 ζε νδό ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΗΧΑΝ. ΛΤΜΠΔΡΖ (Δθπαηδεπηηθόο, ζπγγξαθέαο, κε πνιπεηή 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή θαη νλνκαηνζεζία ησλ νδώλ ηεο 

πόιεσο. πληάθηεο Οδεγώλ Πόιεσο Παηξώλ), αίηεκα (64). 

37. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ μεθηλά από ηελ νδό 

Ζξαθιένπο, δηαζηαπξώλεηαη κε ην απνθνκκέλν ηκήκα ηεο νδνύ 

Λνρ. Φσηνπνύινπ θαη θαηαιήγεη ζηελ νδό Αγίαο Δηξήλεο, ιόγσ 

ηεο δηάλνημεο ηεο νδνύ Διεπζ. Βεληδέινπ επίζεο ζε νδό 

ΑΣΤΟΥΖ, αίηεκα (71). 

38. Σελ νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. Γ7 & Γ8 θαη είλαη θάζεηε ζηηο νδνύο ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ & ΑΜΑΛΗΑΓΟ ζην Βηνηερληθό Πάξθν ζε 

νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΡΟΤΜΠΟΤ (έκπνξνο - επεξγέηεο), αίηεκα 

(72). 

39. Σελ κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Μεηξνκάξα 19, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

3084, 3093 & 3086, 3085 ζε νδό ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΟΛΗΣΖ (ηαηξόο), 

αίηεκα (73). 

40. Σελ νλνκαζία ηεο πιαηείαο κεηαμύ ησλ νδώλ Απζηξαιίαο, 

θαιθώηα, Πνξθύξα θαη αλσλύκνπ ζην Ο.Σ. Γ2832 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΛΔΝΣΕΧΣΖ (πξώελ Αληηδήκαξρνο Παηξέσλ), 

αίηεκα (74). 

41. Σελ νλνκαζία ηνπ πεδόδξνκνπ δπηηθά ηεο Πιαηείαο 

Θξαζύβνπινπ Κσλ/λνπ, κεηαμύ ησλ Κ.Υ. 595Α θαη Ο.Σ.595, 594 

ζε ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ (πξώελ Αληηδήκαξρνο Παηξέσλ), 

αίηεκα (75). 

42. Σελ επηθαηξνπνίεζε ησλ παξαθάησ ππαξρόλησλ νλνκάησλ ηεο 

Καξπάο Παηξώλ, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε: 

αίηεκα (76) 

- ΚΑΡΤΑ 

- ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ 

- ΓΖΜΖΣΡΑ 
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- ΑΡΖ 

- ΓΗΟΝΤΟΤ 

- ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 

- ΑΛΚΜΖΝΖ 

- ΠΑΝΟ 

- ΠΑΝΑΥΑΨΚΟΤ 

- ΖΡΑ 

- ΠΟΔΗΓΧΝΟ 

- ΑΘΖΝΑ 

- ΧΡΗΧΝΟ 

- ΓΡΤΑΓΧΝ 

- ΣΗΘΟΡΔΑ 

- ΑΠΟΛΛΧΝΟ 

- ΑΡΣΔΜΗΓΑ 

- ΖΦΑΗΣΟΤ 

- ΠΡΟΜΖΘΔΧ 

- ΔΣΗΑ 

- ΟΛΤΜΠΗΟΤ ΓΗΟ 

- ΓΑΗΓΑΛΟΤ 

- ΝΖΡΔΧ 

- ΚΡΟΝΟΤ 

- ΘΖΔΧ 

- ΑΥΗΛΛΔΧ 

- ΔΜΔΛΖ 

- ΡΔΑ 

- ΚΑΓΜΟΤ 

- ΑΥΑΗΧΝ 

- ΖΡΑΚΛΔΟΤ 
 

Β. Δγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ. Παλαγηώηε Παπαγηαβή, θαη 

ζπκπιεξώλεη ηνλ πίλαθα κε νλόκαηα γηα κειινληηθέο νλνκαζίεο νδώλ, πιαηεηώλ θαη ζπλνηθηζκώλ 

ηεο Πόιεο, σο εμήο: 

 

Πξνηεηλόκελν Όλνκα Σεθκεξίωζε - ύληνκε 

Πεξηγξαθή 

 Πόιπ Πάλνπ (Πνιπηίκε Κνινπάλνπ)  

Γξεγόξεο νισκόο   

 

 

 
Γιεσκρινίζεται ότι: 

 Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Ολνκαηνζεζίαο νδώλ, πιαηεηώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηεο πόιεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο εμέηαζε θαη ελέθξηλε θαη ηα ππ’ αξηζ. 24, 60 θαη 65 αηηήκαηα ζύκθσλα κε ηα 

νπνία:  

Αίηεκα (24) πεξί έλζηαζεο ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξίαο 

Πεινπνλλήζνπ «ΔΝ ΠΑΣΡΑΗ».  

Δγθξίλεη ηε κε κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κηιθίο ζε νδό ΑΛΚΖ ΣΔΑ. 
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Αίηεκα (60)  
Δγθξίλεη ηε κε νλνκαζία ηεο Παξόδνπ Κνινθνηξώλε ζηελ Σ.Κ. Θέαο, ε νπνία 

νξηνζεηείηαη θάζεηα ησλ νδώλ Κνινθνηξώλε ζηελ πιαηεία Κνπγηακπά θαη 

Εσνδόρνπ Πεγήο θαη πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα κε ζθάιεο ζε νδό 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ, θαζόηη έρεη ήδε νλνκαζηεί ζε νδό ΠΑΠΑΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ 

από ηελ Κνηλόηεηα Θέαο. Ζ Απόθαζε εθδόζεθε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ πιιόγνπ 

Θέαο Μεζζάηηδνο Αραΐαο «Ζ Εσνδόρνο Πεγή», όπνπ θαη απνξξίθζεθε ην αίηεκα. 

 

Αίηεκα (65) 
Απνδέρεηαη ηα νλόκαηα γηα κειινληηθέο νλνκαζίεο νδώλ, πιαηεηώλ, ζπλνηθηζκώλ 

ηεο πόιεο: ΥΡΖΣΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΜΜΑΣΑ, ΝΗΚΟΤ 

ΒΟΤΛΑΛΗΓΖ θαη ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΟΗΝΟΤΖ (πεζόληεο πνιέκνπ 1940-1944). 

 

Γηεπθξηλίδνληαη επίζεο ηα εμήο: 

 ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 67/2013 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ, ζπγθξνηήζεθε 

ε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Ολνκαηνζεζίαο νδώλ, πιαηεηώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηεο πόιεο. 

 Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Ολνκαηνζεζίαο νδώλ, πιαηεηώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηεο πόιεο ζπλεδξίαζε 

θαη απνθάζηζε ηελ δεκηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο από ηέζζεξα κέιε ηεο, κε ζθνπό ηελ επεμεξγαζία ησλ 

αηηεκάησλ γηα νλνκαηνζεζία νδώλ.  

 Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπλεδξίαζε επαλεηιεκκέλωο θαη θαηάιεμε ζηα παξαθάηω: 

 

Α. ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

 Αξρηθά επεμεξγάζηεθαλ νη θαλόλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εμεηαζζνύλ ηα αηηήκαηα θαη ζα 

πξνηαζνύλ λέα νλόκαηα. 

 Σα θξηηήξηα είλαη: 

1. Ζ πάξνδνο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, όπσο 5 έηε από ην ζάλαην ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνζώπνπ. Σν 

Γεκνηηθό πκβνύιην ζα κπνξνύζε λα απνθαζίζεη θαη’ εμαίξεζε. 

2. ύκθσλα κε ηελ νξζή πξαθηηθή νλνκαηνζεζίαο πνπ ηεξείηαη θαη από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

καο θαη επηηάζζεη, όηαλ ππάξρεη ε ζρεηηθή δπλαηόηεηα, αθελόο κελ ηελ αλά πεξηνρή νλνκαηνζεζία νδώλ 

ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο (π.ρ. θαιιηηέρλεο, ηζηνξηθά πξόζσπα, γεσγξαθηθέο ελόηεηεο θιπ), 

αθεηέξνπ δε ηελ δηεπθόιπλζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ, επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ (ηαμί, 

κεηαθνξηθέο θ.α.), θνξέσλ θαη Τπεξεζηώλ, δεδνκέλεο ηεο παγησκέλεο αληίιεςεο ζηελ ζπλείδεζή ησλ, 

ζηελ αλσηέξσ πξαθηηθή. 

3. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νλνκαηνζεζίαο, ε κεηνλνκαζία επηηξέπεηαη κόλν γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο, 

ρσξίο λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε δηαθίλεζε αιιεινγξαθίαο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

4. Οη λέεο νλνκαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε πξόζσπα πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηελ εληηκόηεηά ηνπο θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη έρνπλ θαηαμησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ. 

 

Β. ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ Οκάδα Δξγαζίαο επεμεξγάζηεθε 76 αηηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από ην 2007 έσο θαη ζήκεξα. Βάζεη 

ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, ε νκάδα εξγαζίαο ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. πνπ ην αίηεκα απνξξίπηεηαη, 

αλαθέξεηαη «ΟΥΗ», όπνπ γίλεηαη απνδεθηό αλαθέξεηαη «ΝΑΗ» θαη όπνπ ην αίηεκα «ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ», ην 

ζέκα παξαπέκπεηαη ζε κειινληηθή ζπλεδξίαζε. 

 

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο Απόθαζε Παξαηεξήζεηο 

1) Αίηεζε ηνπ Νηθόιανπ Πέηηα γηα νλνκαζία 

αλσλύκνπ νδνύ, ε νπνία βξίζθεηαη βόξεηα ηνπ Ο.Σ. 

Γ101 θαη κεηαμύ ηνπ αλσηέξσ Ο.Σ. θαη ηνπ Ο.Σ. 

Γ86. 
ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ, ζηελ πεξηνρή Λεύθα - Ηηηέο, ε νπνία 

είλαη θάζεηε ηεο νδνύ νπλίνπ θαη 

βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ21, Γ100 & 

Γ102 θαη ησλ Ο.Σ. Γ24, Γ85 & Γ98 ζε 

νδό ΠΡΔΤΓΔΝΖ (Παηέρας ηοσ Παηρέα) 

2) Αίηεζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Διηθίζηξαο γηα 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ αξρίδεη από ηελ 

παξάπιεπξε νδό ηεο Πεξηκεηξηθήο νδνύ θαη 

ζπλερίδεη αλαηνιηθά πξνο ην Γεκνηηθό ρνιείν 

Ρσκαλνύ παξάιιεια κε ηνλ ρείκαξξν Γηαθνληάξε ζε 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Γελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε. Έρνπλ δεηεζεί 

δηεπθξηλήζεηο από Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα 

εμεηαζηεί εθ λένπ. 
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νδό ΖΛΗΟΤ θαη νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ 

άξρεηαη από ηελ νηθία ηεο Μαξίαο ηαζνπνύινπ θαη 

πξνρσξά βόξεηα πξνο ηελ νηθία ηνπ Αιεμίνπ 

Σδνπξακάλε ζε νδό ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΕΟΤΡΑΜΑΝΖ. 

3) Αίηεζε ηεο Μειπνκέλεο γνύξα γηα νλνκαζία ηεο 

πξώηεο θάζεηεο νδνύ επί ηεο νδνύ Βειεζηίλνπ, 

αλαηνιηθά ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ, ε νπνία 

πξνζσξηλώο νλνκάδεηαη Πάξνδνο Βειεζηίλνπ 18. 

ΟΥΗ 

Τπάξρεη ε απόθαζε Γ.. 286/2009 γηα 

κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Βειεζηίλνπ 18 

ζε νδό ΣΡΑΓΑΝΟΤ (Πόιε ηες Δπαρτίας 

Ακαιηάδος ηες Ηιείας) 

4) Πξόηαζε ηνπ Dr Μεηξόπνπινπ Αλδξέα γηα 

νλνκαζία νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ νδνύ ζε νδό 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΝΣΟΝΣΖ. ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο νδνύ κεηαμύ 

Ο.Σ. 1577 & 42νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

(κεηαμύ ησλ νδώλ ΑΛΒΔΡΣΟΤ 

ΒΑΨΣΔΡ & ΡΟΒΔΡΣΟΤ ΚΧΥ) ζε 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΝΣΟΝΣΖ (Ιαηρός) 

5) Αίηεζε ηεο Μαξίαο Αιεμνπνύινπ γηα νλνκαζία 

ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ησλ 

νδώλ Αξγύξε Δθηαιηώηε θαη Αζελώλ, θάησζη ησλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ δπηηθά, ζε νδό ΖΛΗΑ 

ΒΟΤΣΗΝΑ (Πρόεδρος Δθποιηηηζηηθού Σσιιόγοσ ποσ 

παρατώρεζε ηο θηήκα ηοσ). 

NAI ζηελ νλνκαζία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νδνύ / ΟΥΗ ζην 

όλνκα 

(ε άπνςε ηνπ Λπκπέξε ήηαλ ΟΥΗ) 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ησλ 

νδώλ Αξγύξε Δθηαιηώηε θαη Αζελώλ, 

κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1726Α & Ο.Σ. 1726, 

θάησζη ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, ζε 

νδό ΚΧΣΑ ΚΑΗΡΟΦΤΛΛΑ (ιόγηνο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηώλα), σο επέθηαζε ηεο 

νδνύ δπηηθά 

6) Αίηεζε ηνπ Λενληίνπ Καηζηγηάλλε γηα νλνκαζία 

ηεο νδνύ πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ Η.Ν. 

Εσνδόρνπ Πεγήο ζηελ Πεξηβόια θαη ε νπνία θέξεη 

πξνζσξηλώο ηελ νλνκαζία Πάξνδνο Αξηζηνηέινπο 

63, ζε ΕΧΟΓΟΥΟΤ ΠΖΓΖ ή κε Αξραίν Διιεληθό 

όλνκα. 

ΟΥΗ 

Τπάξρεη ε απόθαζε Γ.. 286/2009 γηα 

κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Αξηζηνηέινπο 

63 ζηελ Πεξηβόια ζε νδό ΖΡΑΚΛΔΗΓΟΤ 

(Ποληηθός θηιόζοθος θαη καζεηής ηοσ 

Πιάηωλα θαη ηοσ Αρηζηοηέιε) 

7) Αίηεζε ηνπ Ηδξύκαηνο Πνίεζεο, Λόγνπ θαη 

Μνπζηθήο γηα νλνκαζία νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ 

νδνύ ζε νδό ΠΟΗΖΖ ή ΠΟΗΖΣΧΝ. 
ΟΥΗ 

Τπάξρεη ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΛΖΝΧΝ 

ΠΟΗΖΣΧΝ ζην Κ.Υ. 1867 

8) Αίηεζε ηεο Μαγδαιελήο Καπθά θαη ηνπ Ησάλλε 

ετηαλίδε γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Γεκ. Βόηζε θαη ζσλνο 

Ακαιίαο ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΘΤΜΑΣΧΝ 19ης 

ΑΠΡΗΛΗΟΤ ή ΘΤΜΑΣΧΝ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ή 

νπνηνδήπνηε άιιν όλνκα ζρεηηθό κε ηελ 

ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα ηεο 19
εο

 Απξηιίνπ 1991 επί 

ηεο νδνύ Βόηζε. 

ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Γεκ. Βόηζε θαη 

ζσλνο Ακαιίαο ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΘΤΜΑΣΧΝ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ 

(ηροκοθραηηθή ελέργεηα ηες 19
ες

 Απρηιίοσ 

1991 επί ηες οδού Βόηζε) 

9) Αίηεζε ηνπ Σζηηζάξα Αλδξέα γηα νλνκαζία 

αλσλύκνπ νδνύ ζε ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΣΗΣΑΡΑ. ΟΥΗ 

Λόγσ ηδηόηεηαο - ΑΠΟΣΟΛΟ 

ΣΗΣΑΡΑ (Γεκαξρεύνλ από 16-8-

1964 έσο 8-9-1964) 

10) Αίηεζε ησλ θσλ Δπάγγεινπ Σζαξδάθα θαη 

ηαύξνπ Μαιηώξε (σο εθπξνζώπσλ θαηνίθσλ) γηα 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Ο.Σ. Γ2419, Γ2416, Γ2420 θαη Γ2415 θαη είλαη 

θάζεηε ζηηο νδνύο Κνκαηζνύο θαη ηέθαλνπ 

Θσκνπνύινπ θαη γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ 

πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Γ2415 (Κ.Υ.) θαη Γ2416. 

ΟΥΗ  

1
ν
 αίηεκα: Τπάξρεη απόθαζε Γ.. 

286/2009 γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

Γ2419, Γ2416, Γ2420 θαη Γ2415 ζε νδό 

ΑΘΖΝΑΗΟΤ  
 2

ν
 αίηεκα: Πξόθεηηαη γηα κηθξή νδό 

έλαληη πιαηείαο ΚΥ Γ2415, όπνπ ε 

εμππεξέηεζε ησλ ηδηνθηεζηώλ γίλεηαη από 

ηηο ππόινηπεο νδνύο (Αξέζα, . 

Θσκνπνύινπ, Αζελαίνπ) 

11) Πξόηαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Διηθίζηξαο 

γηα νλνκαζία αλσλύκνπ νδνύ ζηελ ηνπνζεζία 

«Καληξί» Διηθίζηξαο (ζηελ αξρή ηνπ δξόκνπ πξνο 

θαηαθύγην αξηζηεξά) ζε νδό ΚΑΝΣΡΗ. 

ΝΑΗ 

Ολνκαζία αλσλύκνπ νδνύ ζηελ 

ηνπνζεζία «Καληξί» Διηθίζηξαο ζηελ 

αξρή ηνπ δξόκνπ πξνο θαηαθύγην 

αξηζηεξά ζε νδό ΚΑΝΣΡΗ (Τοπωλύκηο 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ
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ηες περηοτής προ ηοσ 1900) 

12) Αίηεζε ηνπ Μνξθσηηθνύ & Πνιηηηζηηθνύ 

πιιόγνπ «Παλαγία ε Γεξνθνκίηηζζα» γηα 

κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Άγγεινπ Ρεγνπνύινπ ζε νδό 

ΔΒΓΗΚΗΧΝ, ΜΔΝΔΜΔΝΖ, ΑΨΒΑΛΖ ή 

ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ 

ΟΥΗ Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο 

13) Αίηεζε - Πξόηαζε ηνπ Θξαζύβνπινπ 

Δπθξαηκίδε γηα νλνκαζία αλσλύκνπ νδνύ πνπ 

ζπλδέεη ηνλ νηθηζκό ηεο Καξπάο κε ηνλ νηθηζκό 

Διηθίζηξαο, κεηά ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Γξπάδσλ, ζε νδό ΑΛΠΔΧΝ. 

ΟΥΗ 
λνκα νπδέηεξν θαη άζρεην κε ηελ 

πεξηνρή 

14) Αίηεζε ησλ Γηνλπζίνπ θαη Ησάλλε Κνπξή γηα 

νλνκαζία αλσλύκσλ νδώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε 

«ΦΑΚΑΡΗΑ» ή «ΦΑΚΔΡΑ» νηθηζκνύ Καξπάο. 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Γελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε. Έρνπλ δεηεζεί 

δηεπθξηλήζεηο από Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα 

εμεηαζηεί εθ λένπ. 

15) Πξόηαζε ηνπ Αζαλαζόπνπινπ Παλαγηώηε γηα 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηηο 

νδνύο Αγαζίνπ θαη Θενθξάζηνπ θαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

Γ2991 θαη Γ2984 ζε νδό ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. 

NAI ζηελ 

νλνκαζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο 

νδνύ / ΟΥΗ ζην 

όλνκα 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηηο νδνύο 

Αγαζίνπ θαη Θενθξάζηνπ θαη κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. Γ2991 θαη Γ2984 ζε νδό 

ΣΡΗΠΣΟΛΔΜΟΤ (Ήρωας ηες 

κσζοιογίας) 

16) Αίηεζε ηνπ Ζιία Κεπελνύ γηα νλνκαζία ηεο 

αλσλύκνπ νδνύ, ε νπνία είλαη θάζεηε ζηελ νδό 

Δκπεδνθιένπο θαη πξώηε παξάιιειε βνξείσο ηεο 

νδνύ Η. Γηαθίδε ζε νδό ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ θαη ηεο 

αλσλύκνπ νδνύ πνπ επξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο 

πξναλαθεξόκελεο νδνύ θαη είλαη θάζεηε ζε απηή ζε 

νδό ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ζηνλ νηθηζκό Καξπάο. 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Γελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε. Έρνπλ δεηεζεί 

δηεπθξηλήζεηο από Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα 

εμεηαζηεί εθ λένπ. 

17) Πξόηαζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Καξπάο 

γηα νλνκαζία ηεο θεληξηθήο νδνύ από Γιαύθν έσο 

ηέινο νηθηζκνύ ζε νδό ΚΑΡΤΑ, ε νδόο από ηελ 

εθθιεζία κέρξη ηελ νηθία Αζαλαζόπνπινπ ζε νδό 

ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ θαη νλνκαζία ησλ ππνινίπσλ 

αλσλύκσλ νδώλ κε νλόκαηα από ην δσδεθάζεν, 

εκίζενπο θαη ήξσεο ηεο αξραίαο Διιάδαο. 

 

 ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Γελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε. Έρνπλ δεηεζεί 

δηεπθξηλήζεηο από Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα 

εμεηαζηεί εθ λένπ. 

18) Αίηεζε - Πξόηαζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ 

Παγώλαο «Ο Άγηνο Μάξθνο» γηα νλνκαζία ηεο 

πιαηείαο πνπ πεξηβάιιεηαη από ηηο νδνύο ακαθηάο 

(Αγ. θέπεο) θαη Λαζζάλε, ζηελ Παγώλα, ζην Ο.Σ. 

3209 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ. 

ΟΥΗ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε 

πιαηεία / ΝΑΗ 

ζην όλνκα  

Τπάξρεη ε απόθαζε Γ.. 286/2009 γηα 

νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ πεξηβάιιεηαη 

από ηηο νδνύο ακαθηάο (Αγ. θέπεο) θαη 

Λαζζάλε, ζηελ Παγώλα, ζην Ο.Σ. 3209 

ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΑΚΖ ΣΑΘΑΣΟΤ / 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 

Δπβνίαο & Αλζείαο (Κ.Υ. 1245) ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ. 

19) Αίηεζε ηεο Αηθαηεξίλεο Παξαιίθα – 

Φηιηππνπνύινπ γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Γακηξάιε 32, πξώηεο παξάιιειεο ηεο νδνύ 

Καξαθίηζνπ θαη ηεο Παξόδνπ Γακηξάιε 34, 

δεύηεξεο παξάιιειεο ηεο νδνύ Καξαθίηζνπ. 
ΝΑΗ 

1
ν
 αίηεκα: Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο 

Παξόδνπ Γακηξάιε 32 ζε νδό ΠΤΡΟΤ 

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ (Αγωληζηής ηοσ 

1821) &  

2
ο 
αίηεκα: Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο 

Παξόδνπ Γακηξάιε 34 ζε νδό 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΑΓΚΟΤ (Οπιαρτεγός) 

20) Αίηεζε ηνπ Ηεξνύ Νανύ Αγίνπ Αηκηιηαλνύ, γηα 

κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Παξκελίσλνο ζε νδό 

ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ και ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΟΤΛΑ. 

ΟΥΗ ζηε 

κεηνλνκαζία ηεο 

νδνύ 

Παξκεληώλνο / 

ΝΑΗ ζην όλνκα  

Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο / 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

1221 & 1222 ζε νδό ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ και 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΟΤΛΑ (Γωρεηές: 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ



10 

αλέγερζε εθθιεζηώλ, αγορά κεταλεκάηωλ 

γηα ηο Παλεπηζηεκηαθό Νοζοθοκείο 

Παηρώλ) (ζρεηηθό ην 55 αίηεκα) 

21) Πξόηαζε ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο 

Δηαηξείαο Καξλαβαιηθνύ Πνιηηηζκνύ – Φπραγσγίαο 

& Δθδόζεσλ «Πιήξσκα 94» γηα κεηνλνκαζία 

ηκήκαηνο ηεο νδνύ Κηιθίο (κεηαμύ Κνξίλζνπ θαη 

Πιαηείαο Αγίαο νθίαο) ή άιιεο αλσλύκνπ νδνύ ζε 

νδό ΑΛΚΖ ΣΔΑ. 

ΟΥΗ ζηε 

κεηνλνκαζία ηεο 

νδνύ Κηιθίο / 

ΝΑΗ ζην όλνκα 

Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο / 

Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο θπθιηθήο 

πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαύξσζε 

ησλ νδώλ Κηιθίο & Κσλζηαληηλνππόιεσο 

θαη απνηειεί ηκήκα ηεο Πιαηείαο Βνξείνπ 

Ζπείξνπ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΛΚΖ ΣΔΑ 

(Παροσζηαζηής ηοσ Παηρηλού 

Καρλαβαιηού) 

22) Αίηεζε ηνπ Φξεηδεξίθνπ Μπνλέιε γηα 

κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κνξίλζνπ ζε νδό ΠΑΣΡΗΝΟΤ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΤ. 
ΟΥΗ Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο 

23) Αηηήζεηο ησλ Γεσξγίνπ, Παλαγηώηε, Βαζηιηθήο 

θαη νθίαο Φαηνύξνπ γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ 

Κηιθίο ζε νδό ΥΡΖΣΟΤ ΦΑΣΟΤΡΟΤ. 
ΟΥΗ Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο 

24) Έλζηαζε ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο 

Δηαηξίαο Πεινπνλλήζνπ «ΔΝ ΠΑΣΡΑΗ» ζρεηηθά κε 

ηελ κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κηιθίο ζε νδό ΑΛΚΖ 

ΣΔΑ. 

ΝΑΗ Να ζηαιεί επηζηνιή ζεηηθήο απάληεζεο 

25) Αίηεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πάλα γηα νλνκαζία 

ηεο νδνύ πνπ βξίζθεηαη ζην όξην ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξίσλ ησλ Γήκνπ Παηξέσλ – Γήκνπ Μεζζάηηδνο θαη 

θέξεη πξνζσξηλώο ηελ νλνκαζία Πάξνδνο Ίσλνο 7. 

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Ίσλνο 7 ζε νδό ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΖ, ιόγσ 

πξνέθηαζεο ππάξρνπζαο νδνύ ηεο Γ.Κ. 

Οβξπάο 

26) Αίηεζε ηνπ Γεώξγηνπ Αζπηώηε γηα νλνκαζία ηεο 

νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ32 θαη Γ24, 

Γ25 θαη θέξεη πξνζσξηλώο ηελ νλνκαζία Πάξνδνο 

Κξαλανύ 18. 
ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Κξαλανύ 18, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ32 θαη 

Γ24, Γ25 ζηελ πεξηνρή Λεύθα – Ηηηέο, ζε 

νδό ΣΔΦΑΝΟΤ ΣΡΔΨΣ (Νοκηθός – 

Γηεσζσληής Δζληθής Τράπεδας) 

27) Πξόηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αγσληζηηθήο 

πλεξγαζίαο ΠΑΣΡΑ ΜΠΡΟΣΑ - Κώζηαο 

Πειεηίδεο γηα νλνκαζία νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ 

πιαηείαο ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ. 

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 

Δπβνίαο & Αλζείαο (Κ.Υ. 1245) ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ 

28) Αίηεζε ηνπ Νηθόιανπ Πέηηα γηα νλνκαζία ησλ 

αλσλύκσλ νδώλ πνπ πεξηθιείνπλ ην Ο.Σ. Γ101 ζηελ 

πεξηνρή Ηηηέο-Λεύθα.  

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ, ζηελ πεξηνρή Λεύθα - Ηηηέο, ε νπνία 

είλαη θάζεηε ηεο νδνύ νπλίνπ θαη 

βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ21, Γ100 & 

Γ102 θαη ησλ Ο.Σ. Γ24, Γ85 & Γ98 νδό 

ΠΡΔΤΓΔΝΖ (Παηέρας ηοσ Παηρέα)  

(Ίδην κε ην αίηεκα 1) 

29) Αίηεκα ηνπ Α΄ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο 

Αξθηηθνύ Σνκέα κεηά από αίηεζε ηεο Κξεκκπδά 

Γήκεηξαο γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ 

βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο κεγάιεο γέθπξαο ηεο 

Πεξηκεηξηθήο θαη έρεη είζνδν από ηελ νδό Γηνδώξνπ. 

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

Γ2981 & Ο.Σ. 2974 θαη είλαη θάζεηε ζηε 

νδό Γηνδώξνπ ζε νδό ΦΗΛΗΣΟΤ 

(Ιζηορηθός από ηης Σσραθούζες) 

30) Αίηεκα ηεο Μνλάδαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ 

«ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ ΟΗΚΟ ΔΤΓΖΡΗΑ 

ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ» γηα αθύξσζε 

κεηνλνκαζίαο ηεο νδνύ ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ 

ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ. 

 ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 

31) Αίηεζε ηνπ Σαμηάξρε Κάξαιε γηα νλνκαζία ηεο 

αλσλύκνπ δηακνξθσκέλεο πιαηείαο ζηε ζπκβνιή 

ησλ νδώλ Αζελώλ θαη Ναπκαρίαο Έιιεο πνπ 

βξίζθεηαη εληόο ηνπ νξίνπ απαιινηξίσζεο ηνπ 

Ο..Δ. 

ΟΥΗ 
Δίλαη ρώξνο εληόο ηνπ νξίνπ 

απαιινηξίσζεο ηνπ ΟΔ. 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ
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32) Αίηεζε ηνπ Νηθνιάνπ Παπαδόπνπινπ γηα 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

Γ2245, Γ2250 θαη Γ2255, Γ2253, Γ2251 ζηελ 

πεξηνρή Παπαζσκά. 

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηελ νδό 

ΑΝΓΡΔΑ ΠΗΠΗΝΟΤ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

Γ2249 (σο εθ παξαδξνκήο, αλαγξάθεηαη 

σο Γ2245 ζην ρέδην Πόιεσο), Γ2250 θαη 

Γ2255, Γ2253, Γ2251 ζηελ πεξηνρή 

Παπαζσκά ζε νδό ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

ΣΡΗΦΣΟΜΠΟΛΑ (Οπιαρτεγός ηοσ 

1821) 

33) Αίηεζε ηνπ Γεσξγίνπ Δπαγγειόπνπινπ γηα 

νλνκαζία ησλ αλσλύκσλ νδώλ εληόο ησλ εξγαηηθώλ 

θαηνηθηώλ Νένπ Γξόκνπ. 

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα: Η) Ολνκαζία ηεο 1
εο

 

παξάιιειεο ηεο νδνύ Λεπθσζίαο θαη 

θάζεηεο ζηηο νδνύο Θεξκνππιώλ θαη 

Γντξάλεο, εληόο ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ 

ηνπ Νένπ Γξόκνπ ζε νδό ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ 

ΓΗΑΝΝΖ (Λογοηέτλες – Νοκηθός – 

Ποιηηηθός), ΗΗ) Ολνκαζία ηεο 2
εο

 

παξάιιειεο ηεο νδνύ Λεπθσζίαο θαη 

θάζεηεο ζηηο νδνύο Θεξκνππιώλ θαη 

Γντξάλεο, εληόο ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ 

ηνπ Νένπ Γξόκνπ ζε νδό ΚΑΒΒΟΤΡΑ 

ΘΔΟΦΗΛΟΤ (Αρτηκοσζηθός – ζσλζέηες) 

θαη ΗΗΗ) Ολνκαζία ηεο 1
εο

 παξάιιειεο ηεο 

νδνύ Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ εληόο ησλ 

εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ Νένπ Γξόκνπ, 

θαζώο θαη ησλ δύν θάζεησλ νδώλ ζε απηή 

ζε νδό ΛΗΑΛΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

(Μοσζοσργός) 

34) Αίηεκα από Γξαθείν Γεκάξρνπ γηα νλνκαζία ηεο 

αλώλπκεο πιαηείαο επί ηνπ Ο.Σ. Γ177, ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΣΔΛΗΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ. 
ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηεο αλώλπκεο πιαηείαο επί ηνπ 

Κ.Υ. Γ177 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΔΛΗΟΤ 

ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ (Λαϊθός Τραγοσδηζηής) 

35) Αίηεζε ηνπ Υξήζηνπ Πέηηα γηα νλνκαζία 

αλσλύκνπ νδνύ ζην Άλσ νύιη, ζηε ζέζε Πέξακα ζε 

νδόο ΠΑΝΑΨΣΑ. 
ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ ζην Άλσ 

νύιη, ζηε ζέζε Πέξακα ζε νδόο 

ΠΑΝΑΨΣΑ (Όλοκα ηες περηοτής) 

36) Αίηεζε ηεο Αλαζηαζίαο Καηέρνπ γηα νλνκαζία 

ηεο πξώηεο παξάιιειεο νδνύ πνπ βξίζθεηαη 

αλαηνιηθά ηεο νδνύ Οδ. Διύηε θαη θέξεη 

πξνζσξηλώο ηελ νλνκαζία ΒΚ 50. 

ΝΑΗ 
Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ 

ΒΚ50 ζε νδό ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΑΝΝΗΝΟΤ 

37) Πξόηαζε ηνπ πιιόγνπ Φπιαθηζκέλσλ θαη 

Δμνξηζζέλησλ 1945-1974 «ΠΔΣΡΗΝΑ ΥΡΟΝΗΑ 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΜΝΖΜΖ» γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

πιαηείαο ζην Γεξνθνκεηό, ζηε ζέζε θνπνβνιή, ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΗΜΧΜΔΝΧΝ θαη νλνκαζία ηεο 

αλσλύκνπ νδνύ πνπ νδεγεί πξνο ην Μλεκείν, αιιά 

θαη επηθνηλσλεί κε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

θνπνβνιήο, ζε νδό ΚΟΠΟΒΟΛΖ. 

ΝΑΗ ζηελ 

ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΣΗΜΩΜΔΝΩΝ /  

ΟΥΗ ζηελ νλνκαζία 

ηεο νδνύ ζε νδό 

ΚΟΠΟΒΟΛΖ 

Ολνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζην 

Γεξνθνκεηό, ζηε ζέζε θνπνβνιή, ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΗΜΧΜΔΝΧΝ. 

 Σν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, 

ακθηζβεηείηαη από Ηεξά Μεηξόπνιε 

38) Αίηεζε-Πξόηαζε ηνπ Αλδξέα 

Παπαιεμόπνπινπ γηα νλνκαζία αλσλύκνπ νδνύ 

ζηελ Διηθίζηξα ζε νδό ΣΔΜΠΔΛΟΡΑΥΖ. 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Έρνπλ δεηεζεί δηεπθξηλήζεηο από 

Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα εμεηαζηεί εθ 

λένπ. 

39) Πξόηαζε ηνπ πιιόγνπ Φπιαθηζκέλσλ θαη 

Δμνξηζζέλησλ 1945-1974 «ΠΔΣΡΗΝΑ ΥΡΟΝΗΑ 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΜΝΖΜΖ» γηα νλνκαζία νπνηαζδήπνηε 

αλσλύκνπ νδνύ ζε νδό ΥΡΖΣΟΤ ΥΧΜΔΝΗΓΖ. 
ΟΥΗ 

- Αξλεηηθή ιόγσ ηνπ όηη είλαη έλαο εθ 

ησλ νθηώ απαγρνληζκέλσλ 

- Δπηζηνιή αλαδήηεζεο ησλ ππόινηπσλ 

νλνκάησλ, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζην ζύλνιό ηνπο 

40) Αίηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο Κνηξσλίνπ 

Παηξώλ γηα κεηνλνκαζία ηεο πιαηείαο Διιήλσλ 
ΟΥΗ Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ
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Λνγνηερλώλ ζην Ο.Σ. 1757 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ 

ΡΑΦΑΖΛ. 

41) Αίηεζε ηνπ Γηνλύζηνπ Βαζηιόπνπινπ γηα 

κεηνλνκαζία ηεο παξόδνπ Αξηζηίππνπ 8 ζε 

ΠΑΡΟΓΟ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ.  

ΟΥΗ ζην όλνκα / 

ΝΑΗ ζηελ 

κεηνλνκαζία 

Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο 

/ 

Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Αξηζηίππνπ 8 ζε νδό ΑΝΣΧΝΗΟΤ 

ΧΥΟΤ (Γιύπηες) 

42) Αίηεκα ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Διηθίζηξαο 

κεηά από αίηεζε ηεο Αξγπξώο Γηαλλνύια γηα 

νλνκαζία αλσλύκσλ νδώλ ζηνλ νηθηζκό ηεο 

Διηθίζηξαο. 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Έρνπλ δεηεζεί δηεπθξηλήζεηο από 

Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα εμεηαζηεί εθ 

λένπ. 

43) Αίηεζε ηνπ Δθπνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ «Άγηνο 

Θεόδσξνο» ηνπ νηθηζκνύ Πάηξα VIII ζηα Κξύα 

Ηηεώλ γηα νλνκαζία ηνπ αλσλύκνπ νηθηζκνύ ζε 

ΟΗΚΗΜΟ ΑΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ θαη ηεο θύξηαο 

νδνύ πνπ δηέξρεηαη από απηόλ ζε νδόο ΑΓΗΧΝ 

ΘΔΟΓΧΡΧΝ.  

OXI Γελ επαξθεί ε ηεθκεξίσζε. 

44) Αίηεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Πεξηβόιαο 

γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ 

Πάλησλ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΧΝ ΠΑΝΣΧΝ 

ΠΔΡΗΒΟΛΑ. 

ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ εθθιεζία 

ησλ Αγίσλ Πάλησλ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΑΓΗΧΝ ΠΑΝΣΧΝ ΠΔΡΗΒΟΛΑ 

45) Αίηεζε ησλ ζπγγελώλ ηνπ εθιηπόληνο 

Μαπξνγηάλλε Γηνλπζίνπ ηνπ Γεσξγίνπ γηα νλνκαζία 

αλσλύκνπ νδνύ παξαπιεύξσο ηνπ Κνηκεηεξίνπ Αγ. 

Αζαλαζίνπ ζηελ πεξηνρή Κάησ πραηλώλ ζε νδό 

ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ. 
ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ 

βξίζθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ Κνηκεηεξίνπ 

Αγ. Αζαλαζίνπ ζηελ πεξηνρή Κάησ 

πραηλώλ ζε νδό ΓΗΟΝΤΗΟΤ 

ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ (Πρύηαλες 

Παλεπηζηεκίοσ Θράθες, Δπίηηκος 

Γηθεγόρος Αρείοσ Πάγοσ, κέιος ηες 

Αρταηοιογηθής Δηαηρείας θιπ) 

46) Πξόηαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Διηθίζηξαο 

γηα νλνκαζία αλσλύκσλ νδώλ ηνπ Γ.Γ. Διηθίζηξαο.  

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Έρνπλ δεηεζεί δηεπθξηλήζεηο από 

Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα εμεηαζηεί εθ λένπ. 

47) Αίηεζε ηεο Λατθήο πζπείξσζεο (Γ.Α.. 

ΠΑΣΡΑ ΜΠΡΟΣΑ) γηα νλνκαζία αλσλύκνπ 

πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ 

Αλζείαο θαη Δπβνίαο (Κ.Υ. 1245) ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ. 

ΝΑΗ 

ρεηηθό κε ην αίηεκα (27): Πξόηαζε γηα 

νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζπκβνιή ησλ νδώλ Δπβνίαο & Αλζείαο 

(Κ.Υ. 1245) ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΚΟΗΧΝΖ 

48) Αίηεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Κνηξσλίνπ 

Παηξώλ “ΣΟ ΚΟΣΡΧΝΗ” γηα νλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Πξνθνπίνπ 28 ζηελ πεξηνρή Κνηξώλη. 
ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Πξνθνπίνπ 28 ζηελ πεξηνρή Κνηξώλη, ζε 

νδό ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΟΛΗΣΖ (Ιζηορηθός - 

Γεκοζηογράθος) 

49) Αίηεκα ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Γηακεξίζκαηνο νπιίνπ κεηά από αίηεζε ηνπ 

Κεπελνύ Αλδξέα γηα νλνκαζία ησλ αλσλύκσλ νδώλ 

ηνπ αλσηέξνπ Γηακεξίζκαηνο. 

ΝΑΗ 
Να επηθπξσζνύλ ηα ππάξρνληα νλόκαηα 

ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ράξηε 

50) Αίηεζε ηεο Σζαγθαξάθε Νηθνιέηηαο γηα 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Ο.Σ. 1129, 1128 & Ο.Σ. 1130Α θαη είλαη θάζεηε 

ζηελ νδό Οδπζζέα Διύηε. 
ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

1129, 1128 & Ο.Σ. 1130Α θαη είλαη 

θάζεηε ζηελ νδό Οδπζζέα Διύηε ζε νδό 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΗΚΑΚΖ (Ποιηηηθός, 

δηεηέιεζε βοσιεσηής θαη σποσργός) 

51) Πξόηαζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο γηα 

κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Σζάηζνπ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο ζε ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

ΝΑΗ 

Μεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Σζάηζνπ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο ζε 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ θαη 

κεηνλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ
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ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ θαη ην ηκήκα ηεο Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, κεηαμύ ηεο πιαηείαο Οιπκπηνληθώλ (Ο.Σ. 

1632) έσο ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο ζε νδό 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΑΣΟΤ. 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, κεηαμύ ηεο 

πιαηείαο Οιπκπηνληθώλ (Ο.Σ. 1632) έσο 

ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο ζε νδό 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΑΣΟΤ, ιόγσ 

ζπλέρεηαο από ηε δηάλνημε θαη πινπνίεζε 

ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο 

52) Αίηεζε ησλ θθ Γήκεηξαο Μπαζθνύηα θαη 

Αζεκάθε Πνιύδνπ – σο επηθεθαιή ηνπ ζπλδπαζκνύ 

«ινη καδί γηα ην Εαβιάλη» γηα νλνκαζία 

νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ νδνύ ζηελ πεξηνρή Εαβιάλη 

ζε νδό ΘΔΟΦΑΝΖ ΜΠΑΚΟΤΣΑ. 

ΟΥΗ Λόγσ έιιεηςεο ηεθκεξίσζεο 

53) Αίηεζε ηνπ Αγγειαθόπνπινπ Γξεγόξε γηα 

νλνκαζία αλσλύκνπ πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζπκβνιή ησλ νδώλ Αλζείαο θαη Δπβνίαο (Κ.Υ. 1245) 

ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΝΧΝΣΑ ΟΤΛΔΛΔ. ΝΑΗ ζην όλνκα / 

ΟΥΗ ζηε ζέζε 

Πξόηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ 

πιαηείαο Κ.Υ. Γ2268, κεηαμύ ησλ νδώλ 

ΚΟΡΧΝΟΤ θαη ΑΚΑΣΟΤ ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΝΧΝΣΑ ΟΤΛΔΛΔ 

(Σθοηώζεθε ηο 1941 ζηολ Πόιεκο) / Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πιαηεία έρεη πξνηαζεί γηα 

νλνκαζία ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΚΟΗΧΝΖ ζηα αηηήκαηα (27) & (47) 

54) Αίηεζε ηνπ Μνξθσηηθνύ & Πνιηηηζηηθνύ 

πιιόγνπ “Παλαγία ε Γεξνθνκίηηζζα” γηα 

κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Άγγεινπ Ρεγνπνύινπ ζε νδό 

ΔΒΓΗΚΗΟΗ. 

ΟΥΗ 
Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο 

(Βιέπε αίηεκα 12) 

55) Αίηεζε ηεο Ηεξάο Μεηξόπνιηο Παηξώλ γηα 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζην Ο.Σ. 1214 ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ και ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΣΟΤΛΑ. 

ΟΥΗ 

Έρεη πξνηαζεί νδόο ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ θαη 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΟΤΛΑ (Βιέπε 

νλνκαζία αηηήκαηνο 20) 

56) Αίηεζε - Πξόηαζε ηεο Αγγειηθήο Κνπθνύηζε γηα 

νλνκαζία ηνπ Γεκνηηθνύ Γεπέδνπ ηνπ Ρίνπ ζε 

γήπεδν ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΟΤΚΟΤΣΖ. 

ΟΥΗ 

Τπάξρεη ε ππ’ αξ. 305/2010 Απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ 

Γήκνπ Ρίνπ κε ηελ νπνία, αλαθαιείηαη ην 

ζθέινο ηεο ππ΄ αξ. 242/2010 Απόθαζεο 

πεξί νλνκαζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ 

ηνπ Ρίνπ ζε ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ ΡΗΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΟΤΣΖ 

57) Πξόηαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κάησ 

Καζηξηηζίνπ γηα νλνκαζία αλσλύκνπ ηκήκαηνο, 200 

m πεξίπνπ, ηεο επαξρηαθήο νδνύ, πνπ δηέξρεηαη κέζα 

από ηνλ νηθηζκό ηεο Μαγνύιαο θαη απνηειεί 

ζπλέρεηα ηεο ήδε ππάξρνπζαο Λεσθόξνπ Γεσξγίνπ 

Παπαλδξένπ, από ηα ζύλνξα ηεο 

Παλεπηζηεκηνύπνιεο έσο ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Παλαρατθνύ, ζε νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ. 

ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηνπ αλσλύκνπ ηκήκαηνο, 200 

m πεξίπνπ, ηεο επαξρηαθήο νδνύ, πνπ 

δηέξρεηαη κέζα από ηνλ νηθηζκό ηεο 

Μαγνύιαο θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο Λεσθόξνπ Γεσξγίνπ 

Παπαλδξένπ, από ηα ζύλνξα ηεο 

Παλεπηζηεκηνύπνιεο έσο ηε ζπκβνιή ηεο 

κε ηελ νδό Παλαρατθνύ, ζε νδό 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 

58) Πξόηαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κάησ 

Καζηξηηζίνπ γηα κεηνλνκαζία ηκήκαηνο ηεο νδνύ 

Παλαρατθνύ, 200 m πεξίπνπ, από ηα όξηα ηεο 

Παλεπηζηεκηνύπνιεο έσο ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηελ 

πξνηεηλόκελε νδό Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ζε νδό 

ΖΛΗΑ ΠΟΛΗΣΖ. 

ΝΑΗ 

Μεηνλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ 

Παλαρατθνύ, 200 m πεξίπνπ, από ηα όξηα 

ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο έσο ηε 

ζπλάληεζή ηεο κε ηελ πξνηεηλόκελε νδό 

Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ζε νδό ΖΛΗΑ 

ΠΟΛΗΣΖ (Μολαδηθό ζύκα ηοσ Ποιέκοσ 

ηοσ 1940 από ηολ οηθηζκό Μαγούια) 

59) Πξόηαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πιαηαλίνπ γηα 

νλνκαζία νπνησλδήπνηε αλσλύκσλ νδώλ ηεο 

θνηλόηεηαο ζε ΠΡΟΜΖΘΔΧ, ΑΠΗΓΟΤΛΑ, 

ΑΘΖΝΑ, ΠΑΡΟΓΟ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ θαη 

ΠΑΡΟΓΟ ΑΓ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ. 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Έρνπλ δεηεζεί δηεπθξηλήζεηο από 

Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα εμεηαζηεί εθ λένπ. 

60) Απόθαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Θέαο γηα κε ΝΑΗ Έγθξηζε ηεο Απόθαζεο ηεο Σνπηθήο 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ
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νλνκαζία ηεο Παξόδνπ Κνινθνηξώλε ζηελ Σ.Κ. 

Θέαο, ε νπνία νξηνζεηείηαη θάζεηα ησλ νδώλ 

Κνινθνηξώλε ζηελ πιαηεία Κνπγηακπά θαη 

Εσνδόρνπ Πεγήο θαη πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα κε 

ζθάιεο ζε νδό ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ, θαζόηη έρεη ήδε 

νλνκαζηεί ζε νδό ΠΑΠΑΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ από ηελ 

Κνηλόηεηα Θέαο. Ζ Απόθαζε εθδόζεθε θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ πιιόγνπ Θέαο Μεζζάηηδνο Αραΐαο 

«Ζ Εσνδόρνο Πεγή» θαη απέξξηςε ην αίηεκα. 

Κνηλόηεηαο Θέαο γηα κε νλνκαζία ηεο 

Παξόδνπ Κνινθνηξώλε ζηελ Σ.Κ. Θέαο, 

ε νπνία νξηνζεηείηαη θάζεηα ησλ νδώλ 

Κνινθνηξώλε ζηελ πιαηεία Κνπγηακπά 

θαη Εσνδόρνπ Πεγήο θαη πεξηιακβάλεη 

έλα ηκήκα κε ζθάιεο ζε νδό 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ, θαζόηη έρεη ήδε 

νλνκαζηεί ζε νδό ΠΑΠΑΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ 

από ηελ Κνηλόηεηα Θέαο. Ζ Απόθαζε 

εθδόζεθε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

πιιόγνπ Θέαο Μεζζάηηδνο Αραΐαο «Ζ 

Εσνδόρνο Πεγή» θαη απέξξηςε ην αίηεκα. 

61) Αίηεζε ηεο Δπγελίαο Πεηξνπνύινπ γηα νλνκαζία 

ηεο αλσλύκνπ νδνύ από ην Κνηκεηήξην ηνπ Νένπ 

νπιίνπ έσο ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ επαξρηαθή νδό 

Ρσκαλνύ –Διηθίζηξαο. 

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα επέθηαζε ηεο νδνύ 

ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ έσο ηε ζπκβνιή ηεο 

κε ηελ επαξρηαθή νδό Ρσκαλνύ - 

Διηθίζηξαο 

62) Αίηεκα ηνπ ηάηνπ Αλαζηάζηνπ γηα κεηνλνκαζία 

ηκήκαηνο ηεο νδνύ Κ. Σζάηζνπ ζε ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ. 
ΝΑΗ 

Λόγσ δηάλνημεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 

ρεδίνπ Πόιεσο - Βιέπε αίηεκα (51) 

63) Αίηεκα ηνπ πιιόγνπ Γεξνθνκείνπ γηα 

κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Άγγεινπ Ρεγνπνύινπ ζε νδό 

ΔΒΓΗΚΟΗΨΟΤ. 
ΟΥΗ 

Κξηηήξην 3 πεξί θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο - 

Βιέπε αηηήκαηα (54) & (12) 

64) Πξόηαζε ηνπ Γεώξγηνπ αξξή γηα νλνκαζία 

νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ νδνύ ζε νδό ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΗΧΑΝ. ΛΤΜΠΔΡΖ. 

ΝΑΗ 

Πξόηαζε γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Γιαύθνπ 60 ζε νδό ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΧΑΝ. 

ΛΤΜΠΔΡΖ (Δθπαηδεσηηθός, ζσγγραθέας, 

κε ποισεηή ελεργή ζσκκεηοτή ζηελ 

θαηαγραθή θαη ολοκαηοζεζία ηωλ οδώλ 

ηες πόιεως. Σσληάθηες Οδεγώλ Πόιεως 

Παηρώλ) 

65) Πξόηαζε ηνπ θνπ Πέηξνπ Κνκκαηά γηα νλνκαζία 

πέληε αλσλύκσλ νδώλ ζε νδό ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΤΓΑ, 

νδό ΥΡΖΣΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, νδό ΓΗΑΝΝΖ 

ΚΟΜΜΑΣΑ, νδό ΝΗΚΟΤ ΒΟΤΛΑΛΗΓΖ θαη ζε νδό 

ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΟΗΝΟΤΖ. 

ΟΥΗ ζην όλνκα 

ΜΗΥΑΛΖ 

ΚΑΡΤΓΑ / ΝΑΗ 

ζηα ππόινηπα 

Απνδεθηνί νη πεζόληεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ.  

66) Νέα αίηεζε ηνπ θνπ Πέηξνπ Κνκκαηά, κε ηελ 

νπνία εθθξάδεη ηελ αληίξξεζή ηνπ γηα ηελ απόξξηςε 

ηνπ νλόκαηνο ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΤΓΑ, κεηά από 

έγγξαθν-απάληεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, επί ηεο 

πξώηεο αίηεζεο (ζρεηηθό κε ζέκα 65). 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 

γηα επόκελε ζπλεδξίαζε 

67) Αίηεζε ηνπ Γξαθόληνπ ηπιηαλνύ γηα νλνκαζία 

ηεο 1εο Παξόδνπ ηεο νδνύ Υαλίσλ ζην Αθηαίν Ρίνπ 

ζε νδό ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ. 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Έρεη δεηεζεί ζρεηηθή απόθαζε Σνπηθνύ 

πκβνπιίνπ από Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα 

εμεηαζηεί εθ λένπ. 

68) Πξόηαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μηληηινγιίνπ 

γηα παξακνλή ησλ νλνκάησλ ησλ δεκνηηθώλ νδώλ 

ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Μηληηινγιίνπ. 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 

Ζ αξκόδηα ππεξεζία βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία απνηύπσζεο ησλ νλνκάησλ 

νδώλ & πιαηεηώλ, θαζώο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζρεηηθώλ απνθάζεσλ Γ.., 

ελεκεξώλνληαο ην ζρεηηθό ράξηε. Θα 

εμεηαζηεί εθ λένπ. 

69) Πξόηαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Ρντηίθσλ γηα 

νλνκαζία αλσλύκνπ πιαηείαο ζηελ πεξηνρή 

«Σζανύζε» ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΗΝΣΟΤ. 
ΟΥΗ Δληόο ηνπ αηγηαινύ 

70) Πξόηαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πεηξσηνύ γηα 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ είλαη παξάιιειε 

ηεο νδνύ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζε νδό 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 
Έρνπλ δεηεζεί δηεπθξηλήζεηο από 

Πξόεδξν ηεο Σ.Κ.. Θα εμεηαζηεί εθ λένπ. 

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ
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ΚΡΔΜΜΤΓΗΣΡΑ, νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ 

πνπ είλαη παξάιιειε ηεο νδνύ Πεηξσηνύ θαη ηεο 

πιαηείαο Λνπθηάο ζε νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΝΣΡΟΛΑ θαη 

νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηηο 

νδνύο Γηνλύζνπ θαη Ζθαίζηνπ ζε πιαηεία 

ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ. 

71) Αίηεζε θαηνίθσλ γηα νλνκαζία ηεο νδνύ πνπ 

μεθηλά από ηελ νδό Ζξαθιένπο, δηαζηαπξώλεηαη κε 

ην απνθνκκέλν ηκήκα ηεο νδνύ Λνρ. Φσηνπνύινπ 

θαη θαηαιήγεη ζηελ νδό Αγίαο Δηξήλεο, ιόγσ ηεο 

δηάλνημεο ηεο νδνύ Διεπζ. Βεληδέινπ ζε νδό ΑΓΗΟΤ 

ΒΛΑΗΟΤ. 

ΟΥΗ ζην όλνκα / 

ΝΑΗ ζηελ 

νλνκαζία ηεο 

νδνύ  

Τπάξρεη νδόο ΑΓΗΟΤ ΒΛΑΗΟΤ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γεκήηξηνπ / Πξόηαζε 

γηα εθαξκνγή ηεο 802/1990 απόθαζεο 

Γ.., όπνπ ε 1
ε 
θάζεηνο ηεο ΔΒ60 

(ζήκεξα νδόο Ζξαθιένπο) νλνκάζηεθε 

νδόο ΑΣΤΟΥΖ (Σύδσγος ηοσ Ηραθιή) 

72) Αίηεκα γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ7 & Γ8 θαη είλαη θάζεηε 

ζηηο νδνύο Βαζηιείνπ Αδακνπνύινπ & Ακαιηάδνο 

ζην Βηνηερληθό Πάξθν ζε νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΣΡΟΤΜΠΟΤ. 

ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ7 & Γ8 θαη 

είλαη θάζεηε ζηηο νδνύο Βαζηιείνπ 

Αδακνπνύινπ & Ακαιηάδνο ζην 

Βηνηερληθό Πάξθν ζε νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΣΡΟΤΜΠΟΤ (έκπορος – εσεργέηες) 

73) Σν ππ’ αξ. 1163/2010 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 

Αληηδεκάξρνπ γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ 

Μεηξνκάξα 19 κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 3084, 3093 & 3086, 

3085 ζε νδό ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΟΛΗΣΖ. 

ΝΑΗ 

Μεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Μεηξνκάξα 

19 κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 3084, 3093 & 3086, 

3085 ζε νδό ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΟΛΗΣΖ 

(ηαηξόο) 

74) Σν ππ’ αξ. 1163/2010 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 

Αληηδεκάξρνπ γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο κεηαμύ 

ησλ νδώλ Απζηξαιίαο, θαιθώηα, Πνξθύξα θαη 

αλσλύκνπ ζην Ο.Σ. Γ2832 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΛΔΝΣΕΧΣΖ (πξώελ Αληηδήκαξρνο 

Παηξέσλ) 

ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηεο πιαηείαο κεηαμύ ησλ νδώλ 

Απζηξαιίαο, θαιθώηα, Πνξθύξα θαη 

αλσλύκνπ ζην Ο.Σ. Γ2832 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΛΔΝΣΕΧΣΖ (πξώελ 

Αληηδήκαξρνο Παηξέσλ) 

75) Σν ππ’ αξ. 1163/2010 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 

Αληηδεκάξρνπ γηα νλνκαζία ηνπ πεδόδξνκνπ δπηηθά 

ηεο Πιαηείαο Ππξνζβεζηείνπ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 595Α 

θαη 595-594 ζε ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ (πξώελ 

Αληηδήκαξρνο Παηξέσλ) 

ΝΑΗ 

Ολνκαζία ηνπ πεδόδξνκνπ δπηηθά ηεο 

Πιαηείαο Ππξνζβεζηείνπ, κεηαμύ ησλ 

Κ.Υ. 595Α θαη Ο.Σ.595, 594 ζε 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ (πξώελ 

Αληηδήκαξρνο Παηξέσλ) 

76) Πξνηείλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ νλνκάησλ 

ησλ δεκνηηθώλ νδώλ ζηνλ νηθηζκό Καξπάο. 
ΝΑΗ ύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ράξηε 

77) Αίηεκα γηα έγθξηζε πξαθηηθώλ ηνπ Σνπηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ Ρίνπ, ζρεηηθά κε 

νλνκαζίεο θαη κεηνλνκαζίεο νδώλ ηνπ αλσηέξνπ 

Γηακεξίζκαηνο. 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 

Ζ αξκόδηα ππεξεζία βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία απνηύπσζεο ησλ ππαξρόλησλ 

νλνκάησλ νδώλ & πιαηεηώλ, 

ελεκεξώλνληαο ην ζρεηηθό ράξηε. Θα 

εμεηαζηεί εθ λένπ. 

 

Γ. ΠΡΟΣΑΔΗ ΝΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ 

Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηα παξαθάησ νλόκαηα: 

 

Πξνηεηλόκελν Όλνκα Σεθκεξίωζε - ύληνκε 

Πεξηγξαθή 

Πξνηεηλόκελε ζέζε πξνηεηλόκελεο 

νλνκαζίαο 

Σζίιιεξ Δξλέζηνο Αξρηηέθηνλαο  

Σδέηδνο ππξίδσλ Αξρηηέθηνλαο  

Υάλζελ Θεόθηινο & Υξηζηηαλόο Αξρηηέθηνλαο  

Βαζηιείνπ Ησάλλεο Αξρηηέθηνλαο  

Παλαγηώηεο Μηρειήο Αξρηηέθηνλαο  

Παηξηλόο Γεκήηξηνο Γήκαξρνο Έρεη δνζεί ζηελ Απόθαζε 686/2004 

Μπνπθανύξεο–Αλδξηθόπνπινο 

Γεκήηξηνο 

Γήκαξρνο  

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΞΙ-Ν8Ρ
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Κνληνγνύξεο Αξηζηνκέλεο Γήκαξρνο Τπάξρεη νδόο ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ (Γήκαξρνο) ζηελ 

Σέξςε  

Άλληλνο Θεόδσξνο Γήκαξρνο Αίηεκα (36) 

Υντδάο Παπζαλίαο Πνιηηηθόο – Πξώηνο πξόεδξνο 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ 

 

Υντδάο Ρόθνο Πνιηηηθόο - Ννκηθόο  

Κνζηώλεο Παλαγηώηεο Ηαηξόο - Πνιηηηθόο Αίηεκα (27) 

Ρηθάθεο Γεώξγηνο Πνιηηηθόο, δηεηέιεζε βνπιεπηήο θαη 

ππνπξγόο 

Αίηεκα (50) – Τπάξρεη νδόο 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΡΗΚΑΚΖ (παιαηόο 

βνπιεπηήο Παηξώλ) ζηελ πιαηεία 

Οκνλνίαο 

Γνλαηάο ηπιηαλόο ηξαηησηηθόο – Πνιηηηθόο  

Παπαγηαβήο Γεώξγηνο Πνιηηηθόο – Βνπιεπηήο & 

Τπνπξγόο 

 

Πξάηζηθα Κνύια Υνξνγξάθνο Τπάξρεη νδόο ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΡΑΣΗΚΑ 

Μεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Μνπζνπξγόο – Γ/ληεο Οξρήζηξαο Έρεη δνζεί ζηελ Απόθαζε 625/1994 

ώρνο Αληώληνο Γιύπηεο Αίηεκα (41) 

Βπδάληηνο Γεκήηξηνο Εσγξάθνο – Λνγνηέρλεο  

Αηδαξίηεο Αζαλάζηνο & Νηθόιανο Φσηνγξάθνο – Δηθαζηηθόο  

Καζξέπηαο Μηραήι & Πέηξνο Γιύπηεο  

Πνιίηεο Νηθνιάν Ηζηνξηθόο – Γεκνζηνγξάθνο Αίηεκα (48) 

Βνπξινύκεο Αλδξέαο Εσγξάθνο  

Μίκαξνο – Γεκήηξηνο αξδνύλεο Καξαγθηνδνπαίρηεο – γελλήηνξαο 

ηνπ Έιιελα Καξαγθηόδε 

Τπάξρεη ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΜΗΜΑΡΟΤ ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ 

νδώλ Μνλ. Σαμηαξρώλ & Κπξίιινπ 

Αξρηεπηζθόπνπ 

Ληάιηνο Γεκήηξηνο Μνπζνπξγόο Αίηεκα (33) 

Εαλ Μνξεάο (Ησάλ. Αδ. 

Παπαδηακαληόπνπινο) 

Λνγνηέρλεο  

Κνπηζνρέξαο Γηάλλεο Λνγνηέρλεο – Ννκηθόο - Πνιηηηθόο Αίηεκα (33) 

αξάληε Γαιάηεηα Λνγνηέρλεο – Αθαδεκατθόο  

Κάββνπξαο Θεόθηινο Αξρηκνπζηθόο Αίηεκα (33) 

Θενραξόπνπινο Γεώξγηνο Λόγηνο – Γάζθαινο Τπάξρεη νδόο ΧΣΖΡΗΟΤ 

ΘΔΟΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ (πνιεκηζηήο ηνπ 

1821) ζηελ πιαηεία Βνύδ. 

Καββαδίαο Παλαγήο Αξραηνιόγνο Τπάξρεη νδόο ΝΗΚΟΤ ΚΑΒΒΑΓΗΑ 

(πνηεηήο) ζην Κνπθνύιη 

Παπακηθξνπνύινπ Αληηγόλε Μνπζηθνζπλζέηεο  

Μαξνύδαο Σώλεο Μνπζηθόο Έρεη δνζεί ζηελ Απόθαζε 625/1994 

Πνιπκέξεο Φώηεο Μνπζηθόο  

Γνύλαξεο Νίθνο Μνπζηθόο  

Γξύζπνο Νηθήηαο Εσγξάθνο – πνξηξέηα Γεκάξρσλ  

Νεδεξίηεο Αλδξέαο Μνπζνπξγόο  

Σξηάληεο Γεώξγηνο Μνπζνπξγόο – ηαθηδέκπνξνο Τπάξρεη νδόο ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΣΡΗΑΝΣΖ 

(επεξγέηεο θαη δσξεηήο ηεο πόιεο) ζηελ 

πεξηνρή Λάγγνπξα 

πλνδηλόο Ζιίαο (Μώκνο Παηξεύο) αηηξηθόο πγγξαθέαο  

Λπκπέξεο Νηθόιανο  Αίηεκα (64) 

εξάν Μαηζίιδε Παηδαγσγόο  

Άκβνπξγεξ Θεόδσξνο Βηνκήραλνο  
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Καθεληδόπνπινο ή Καθεληδήο 

Ησάλλεο 

Οπιαξρεγόο ηνπ 1821  

ηξηθηόκπνιαο Αλαζηάζηνο Οπιαξρεγόο ηνπ 1821 Αίηεκα (32) 

ηακαηόπνπινο πύξνο Αγσληζηήο ηνπ 1821 Αίηεκα (19) 

Βιαρνπαπαδόπνπινο Θεόθηινο Ηεξάξρεο – Αξρ/πνο Διιάδνο  

Ράηθνο Νηθόιανο Ρώζνο θηιέιιελαο – θξνύξαξρνο 

Παηξώλ 

 

ηξέηη ηέθαλνο Ννκηθόο – Γ/ληεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο 

Αίηεκα (26) 

ηξνύκπνο Γεώξγηνο Έκπνξνο - Δπεξγέηεο Αίηεκα (71) 

θαγηόπνπινο Παλαγηώηεο Έκπνξνο – Δπεξγέηεο  Τπάξρεη νδόο ΚΑΓΗΟΠΟΤΛΔΗΟΤ 

Καπζνθαιπβίηεο Νεόθπηνο Ηεξσκέλνο  

Ακβξνζηάδεο Γεώξγηνο Φηιηθόο, γξακκαηέαο Αλδξ. Εαΐκε  

Ράγθνο Γεκήηξηνο Οπιαξρεγόο Αίηεκα (19) 

Βελάξδεο Δπγέληνο Γάιινο Φηιέιιελαο – Ηαηξόο  

Φηιόπνπινο Κσλζηαληίλνο Ννκηθόο – Λόγηνο, Δθδ. 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ 

Αίηεκα (70) 

Μαλδάξ Η. (Mangeart) Δθδόηεο ηεο πξώηεο εθεκεξίδαο 

ησλ Παηξώλ 

 

Μαιηθόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηξαηησηηθόο, Γηνηθεηήο 

ηνξπηινβόισλ Βαιθ. Πνιέκσλ 

Έρεη δνζεί ζηελ Απόθαζε 686/2004 

Καβαθάθεο Λέαλδξνο Ζζνπνηόο Λπξηθνύ Θεάηξνπ – 

Δθηειεζζήο αληηζηαζηαθόο 

 

Υαηδνπνύινπ Μαξίαο Ζζνπνηόο Λπξηθνύ Θεάηξνπ – 

Δθηειεζζήο αληηζηαζηαθόο 

 

Σνύια ηαπξνύια Γσξήηξηα Αηηήκαηα (20) & (55) 

Γαβνπξιήο Κώζηαο Αζιεηήο Έρεη δνζεί ζε γήπεδν ζην Ο.Σ. Γ2820 

Αλδξηαθόπνπινο Νίθνο Οιπκπηνλίθεο 1896 Έρεη δνζεί ζηελ Απόθαζε 686/2004 

7ε Οθησβξίνπ 1828 Απειεπζέξσζε ησλ Παηξώλ  

Πξεπγέλεο Παηέξαο ηνπ Παηξέα Αηηήκαηα (1) & (28) 

Σξηπηόιεκνο  Αίηεκα (15) 

Μηγθέι Θεξβάληεο πγγξαθέαο -πκκεηείρε ζηε 

λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ 

 

Οξιώθ Αιέμαλδξνο Αδειθόο ηεο Μπνπκπνπιίλαο – 

Πξώηνο λαπκάρεζε κε ηνύξθηθν 

πινίν ζηνλ Παηξατθό 

 

Αιθκάλεο Τπεξέηεο Ρσκαίνπ έπαξρνπ πνπ 

ζεξαπεύηεθε από ηνλ Απ. Αλδξέα 

 

Απηνθξάηνξαο Αδξηαλόο Αλακνξθσηήο ηεο Ρσκατθήο 

Πάηξαο 

 

Φίιηζηνο Ηζηνξηθόο από ηηο πξαθνύζεο, 

Πνιηηηθόο, ηξαηεγόο 

Αίηεκα (29) 

Μνξέαο   

Γξόβηαλε   

Μνζρόπνιε   

ηεκλίηζα   

Υξήζηνο Παπαδόπνπινο Αληάξηεο πεζώλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ 

 

Γηάλλεο Κνκκαηάο Αληάξηεο πεζώλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ 

 

Νίθνο Βνπιαιίδεο Αληάξηεο πεζώλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ 

 

Λάκπξνο Κνηλνύζεο Αληάξηεο πεζώλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ  
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πνιέκνπ 

 

Γ. ΜΔΣΟΝΟΜΑΗΑ ΠΛΑΣΔΗΩΝ 

Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηε κεηνλνκαζία ησλ παξαθάησ πιαηεηώλ: 

- Πιαηεία Χθεαλίδσλ 

- Πιαηεία Παξαιίαο Πξναζηείνπ 

- Πιαηεία Μπνδατηίθσλ 

- Πιαηεία Μύισλ 

 

Καηόπηλ όισλ απηώλ ησλ εηζεγήζεσλ: 

- ε Δπηηξνπή γλσκάηεπζε ΘΔΣΗΚΑ: 

1) Χο πξνο ην αίηεκα (1) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ ζηελ πεξηνρή Λεύθα - 

Ηηηέο, ε νπνία είλαη θάζεηε ηεο νδνύ νπλίνπ θαη βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ21, 

Γ100 & Γ102 θαη ησλ Ο.Σ. Γ24, Γ85 & Γ98 ζε νδό ΠΡΔΤΓΔΝΖ (Παηέξαο ηνπ 

Παηξέα). 

2) Χο πξνο ην αίηεκα (4) γηα νλνκαζία ηεο νδνύ κεηαμύ Ο.Σ. 1577 & 42νπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ (κεηαμύ ησλ νδώλ Αιβέξηνπ βάηηζεξ & Ρνβέξηνπ Κώρ) ζε νδό 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΝΣΟΝΣΖ (Ηαηξόο). 

3) Χο πξνο ην αίηεκα (5) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ παξεκβάιιεηαη 

κεηαμύ ησλ νδώλ Αξγύξε Δθηαιηώηε θαη Αζελώλ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1726Α & Ο.Σ. 

1726, θάησζη ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, ζε νδό ΚΧΣΑ ΚΑΗΡΟΦΤΛΛΑ 

(ιόγηνο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα), σο επέθηαζε ηεο νδνύ δπηηθά. 

4) Χο πξνο ην αίηεκα (8) γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδώλ Γεκ. Βόηζε θαη ζσλνο Ακαιίαο ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΘΤΜΑΣΧΝ 

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ (ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα ηεο 19εο Απξηιίνπ 1991 επί ηεο νδνύ 

Βόηζε). 

5) Χο πξνο ην αίηεκα (11) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ηνπνζεζία «Καληξί» Διηθίζηξαο ζηελ αξρή ηνπ δξόκνπ πξνο θαηαθύγην αξηζηεξά, 

ζε νδό ΚΑΝΣΡΗ (Σνπσλύκην ηεο πεξηνρήο πξν ηνπ 1900). 

6) Χο πξνο ην αίηεκα (15) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηηο 

νδνύο Αγαζίνπ θαη Θενθξάζηνπ θαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ2991 θαη Γ2984 ζε νδό 

ΣΡΗΠΣΟΛΔΜΟΤ (Ήξσαο ηεο κπζνινγίαο). 

7) Χο πξνο ηα αηηήκαηα (18), (27), (47) & (53) γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Δπβνίαο & Αλζείαο (Κ.Υ. 1245) ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ. 
8) Χο πξνο ην αίηεκα (19) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Γακηξάιε 32 ζε νδό 

ΠΤΡΟΤ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ (Αγσληζηήο ηνπ 1821). 

9) Χο πξνο ην αίηεκα (19) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Γακηξάιε 34 ζε νδό 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΑΓΚΟΤ (Οπιαξρεγόο). 

10) Χο πξνο ην αίηεκα (20) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Ο.Σ. 1221 & 1222 ζε νδό ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ και ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΟΤΛΑ 

(Γσξεηέο: αλέγεξζε εθθιεζηώλ, αγνξά κεραλεκάησλ γηα ην Παλεπηζηεκηαθό 

Ννζνθνκείν Παηξώλ). 

11) Χο πξνο ην αίηεκα (21) γηα κεηνλνκαζία ηεο θπθιηθήο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Κηιθίο & Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη απνηειεί ηκήκα ηεο 

Πιαηείαο Βνξείνπ Ζπείξνπ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΛΚΖ ΣΔΑ (Παξνπζηαζηήο ηνπ 

Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ). 

12) Χο πξνο ην αίηεκα (24) πεξί έλζηαζεο ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξίαο 

Πεινπνλλήζνπ «ΔΝ ΠΑΣΡΑΗ» ζρεηηθά κε ηε κε κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κηιθίο ζε 

νδό ΑΛΚΖ ΣΔΑ. 

13) Χο πξνο ην αίηεκα (25) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Ίσλνο 7 ζε νδό 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΧΣΖ, ιόγσ πξνέθηαζεο ππάξρνπζαο νδνύ ηεο Γ.Κ. Οβξπάο. 

14) Χο πξνο ην αίηεκα (26) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Κξαλανύ 18, κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. Γ32 θαη Γ24, Γ25 ζηελ πεξηνρή Λεύθα – Ηηηέο, ζε νδό ΣΔΦΑΝΟΤ ΣΡΔΨΣ 

(Ννκηθόο – Γηεπζπληήο Δζληθήο Σξάπεδαο). 
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15) Χο πξνο ην αίηεκα (28) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ ζηελ πεξηνρή Λεύθα - 

Ηηηέο, ε νπνία είλαη θάζεηε ηεο νδνύ νπλίνπ θαη βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ21, 

Γ100 & Γ102 θαη ησλ Ο.Σ. Γ24, Γ85 & Γ98 ζε νδό ΠΡΔΤΓΔΝΖ (Παηέξαο ηνπ 

Παηξέα) (βιέπε αίηεκα (1)) 

16) Χο πξνο ην αίηεκα (29) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Ο.Σ. Γ2981 & Ο.Σ. 2974 θαη είλαη θάζεηε ζηε νδό Γηνδώξνπ ζε νδό 

ΦΗΛΗΣΟΤ (Ηζηνξηθόο από ηηο πξαθνύζεο). 

17) Χο πξνο ην αίηεκα (32) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηελ 

νδό ΑΝΓΡΔΑ ΠΗΠΗΝΟΤ, κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ2249 (σο εθ παξαδξνκήο, 

αλαγξάθεηαη σο Γ2245 ζην ρέδην Πόιεσο), Γ2250 θαη Γ2255, Γ2253, Γ2251 ζηελ 

πεξηνρή Παπαζσκά ζε νδό ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΣΡΗΦΣΟΜΠΟΛΑ (Οπιαξρεγόο ηνπ 

1821). 

18) Χο πξνο ην αίηεκα (33) γηα νλνκαζία ηεο 1εο παξάιιειεο ηεο νδνύ Λεπθσζίαο θαη 

θάζεηεο ζηηο νδνύο Θεξκνππιώλ θαη Γντξάλεο, εληόο ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ 

Νένπ Γξόκνπ ζε νδό ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ ΓΗΑΝΝΖ (Λνγνηέρλεο – Ννκηθόο – 

Πνιηηηθόο). 

19) Χο πξνο ην αίηεκα (33) γηα νλνκαζία ηεο 2εο παξάιιειεο ηεο νδνύ Λεπθσζίαο θαη 

θάζεηεο ζηηο νδνύο Θεξκνππιώλ θαη Γντξάλεο, εληόο ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ 

Νένπ Γξόκνπ ζε νδό ΚΑΒΒΟΤΡΑ ΘΔΟΦΗΛΟΤ (Αξρηκνπζηθόο – ζπλζέηεο). 

20) Χο πξνο ην αίηεκα (33) γηα νλνκαζία ηεο 1εο παξάιιειεο ηεο νδνύ Αξρηεπηζθόπνπ 

Μαθαξίνπ εληόο ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηνπ Νένπ Γξόκνπ, θαζώο θαη ησλ δύν 

θάζεησλ νδώλ ζε απηή ζε νδό ΛΗΑΛΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (Μνπζνπξγόο). 

21) Χο πξνο ην αίηεκα (34) γηα νλνκαζία ηεο αλώλπκεο πιαηείαο επί ηνπ Κ.Υ. Γ177 ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΔΛΗΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ (Λατθόο Σξαγνπδηζηήο). 

22) Χο πξνο ην αίηεκα (35) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ ζην Άλσ νύιη, ζηε ζέζε 

Πέξακα ζε νδόο ΠΑΝΑΨΣΑ (λνκα ηεο πεξηνρήο). 

23) Χο πξνο ην αίηεκα (36) γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ ΒΚ50 ζε νδό ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

ΑΝΝΗΝΟΤ (Γήκαξρνο Παηξέσλ). 

24) Χο πξνο ην αίηεκα (37) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζην Γεξνθνκεηό, ζηε 

ζέζε θνπνβνιή, ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΗΜΧΜΔΝΧΝ. 

25) Χο πξνο ην αίηεκα (41) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Αξηζηίππνπ 8 ζε νδό 

ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΧΥΟΤ (Γιύπηεο). 

26) Χο πξνο ην αίηεκα (44) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη 

απέλαληη από ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Πάλησλ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΧΝ ΠΑΝΣΧΝ 

ΠΔΡΗΒΟΛΑ. 

27) Χο πξνο ην αίηεκα (45) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη 

παξαπιεύξσο ηνπ Κνηκεηεξίνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ζηελ πεξηνρή Κάησ πραηλώλ ζε 

νδό ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ (Πξύηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Δπίηηκνο 

Γηθεγόξνο Αξείνπ Πάγνπ, κέινο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο θιπ). 

28) Χο πξνο ην αίηεκα (48) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Πξνθνπίνπ 28 ζηελ πεξηνρή 

Κνηξώλη, ζε νδό ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΟΛΗΣΖ (Ηζηνξηθόο - Γεκνζηνγξάθνο). 

29) Χο πξνο ην αίηεκα (49) γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ παξαθάησ ππαξρόλησλ νλνκάησλ 

ηνπ Νένπ νπιίνπ Παηξώλ, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε: 

- ΠΑΝΑΥΑΨΚΟΤ 

- 25
Ζ 

ΜΑΡΣΗΟΤ 

- 28
Ζς

 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 

- ΜΗΑΟΤΛΖ 

- ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 

- ΚΑΝΑΡΖ 

- ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 

- ΚΟΗΜΖΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 

- ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

- ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ 

- ΠΑΠΑΦΛΔΑ 

- ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ 

- ΑΦΡΟΓΗΣΖ 
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- ΠΟΔΗΓΧΝΟ 

30) Χο πξνο ην αίηεκα (50) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Ο.Σ. 1129, 1128 & Ο.Σ. 1130Α, θαη είλαη θάζεηε ζηελ νδό Οδπζζέα Διύηε ζε 

νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΗΚΑΚΖ (Πνιηηηθόο, δηεηέιεζε βνπιεπηήο θαη ππνπξγόο). 

31) Χο πξνο ηα αηηήκαηα (51) & (62) γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Σζάηζνπ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο θαη ζηελ επέθηαζήο ηεο έσο ηελ Πεξηκεηξηθή 

Οδό ζε ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, ιόγσ ζπλέρεηαο από ηε δηάλνημε θαη 

πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο, θαζώο κε ηελ ππ’ αξ. 802/1990 Απόθαζε Γ.., ε 

ρνξεγεζείζα νλνκαηνζεζία ηεο αθνξνύζε ζηελ αξρηθή ηεο ράξαμε. 

32) Χο πξνο ην αίηεκα (51) γηα κεηνλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, κεηαμύ ηεο πιαηείαο Οιπκπηνληθώλ (Ο.Σ. 1632) έσο ην ηέινο ηνπ 

ρεδίνπ Πόιεσο ζε νδό ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΑΣΟΤ, ιόγσ ζπλέρεηαο από ηε 

δηάλνημε θαη πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πόιεσο. 

33) Χο πξνο ην αίηεκα (53) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζην Κ.Υ. Γ2268, 

κεηαμύ ησλ νδώλ ΚΟΡΧΝΟΤ θαη ΑΚΑΣΟΤ ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΝΧΝΣΑ ΟΤΛΔΛΔ 

(θνηώζεθε ην 1941 ζηνλ Πόιεκν). 

34) Χο πξνο ην αίηεκα (57) γηα νλνκαζία ηνπ αλσλύκνπ ηκήκαηνο, 200 m πεξίπνπ, ηεο 

επαξρηαθήο νδνύ, πνπ δηέξρεηαη κέζα από ηνλ νηθηζκό ηεο Μαγνύιαο θαη απνηειεί 

ζπλέρεηα ηεο ήδε ππάξρνπζαο Λεσθόξνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, από ηα ζύλνξα 

ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο έσο ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Παλαρατθνύ, ζε νδό 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ. 

35) Χο πξνο ην αίηεκα (58) γηα κεηνλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Παλαρατθνύ, 200 

m πεξίπνπ, από ηα όξηα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο έσο ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηελ 

πξνηεηλόκελε νδό Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ηνπ ζέκαηνο (57), ζε νδό ΖΛΗΑ 

ΠΟΛΗΣΖ (Μνλαδηθό ζύκα ηνπ Πνιέκνπ ηνπ 1940 από ηνλ νηθηζκό Μαγνύια). 

36) Χο πξνο ην αίηεκα (60) γηα κε νλνκαζία ηεο Παξόδνπ Κνινθνηξώλε ζηελ Σ.Κ. 

Θέαο, ε νπνία νξηνζεηείηαη θάζεηα ησλ νδώλ Κνινθνηξώλε ζηελ πιαηεία 

Κνπγηακπά θαη Εσνδόρνπ Πεγήο θαη πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα κε ζθάιεο ζε νδό 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ, θαζόηη έρεη ήδε νλνκαζηεί ζε νδό ΠΑΠΑΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ 

από ηελ Κνηλόηεηα Θέαο. Ζ Απόθαζε εθδόζεθε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ πιιόγνπ 

Θέαο Μεζζάηηδνο Αραΐαο «Ζ Εσνδόρνο Πεγή», όπνπ θαη απνξξίθζεθε ην αίηεκα. 

37) Χο πξνο ην αίηεκα (61) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ από ηελ νδό 

Δκπεδνθιένπο έσο ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ επαξρηαθή νδό Ρσκαλνύ – Διηθίζηξαο 

ζε νδό ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ, ιόγσ ζπλέρεηαο. 

38) Χο πξνο ην αίηεκα (64) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Γιαύθνπ 60 ζε νδό 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΧΑΝ. ΛΤΜΠΔΡΖ (Δθπαηδεπηηθόο, ζπγγξαθέαο, κε πνιπεηή ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή θαη νλνκαηνζεζία ησλ νδώλ ηεο πόιεσο. πληάθηεο 

Οδεγώλ Πόιεσο Παηξώλ). 

39) Χο πξνο ην αίηεκα (65) γηα απνδνρή ησλ νλνκάησλ γηα κειινληηθέο νλνκαζίεο 

νδώλ, πιαηεηώλ, ζπλνηθηζκώλ ηεο πόιεο: ΥΡΖΣΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, 

ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΜΜΑΣΑ, ΝΗΚΟΤ ΒΟΤΛΑΛΗΓΖ θαη ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΟΗΝΟΤΖ 

(πεζόληεο πνιέκνπ 1940-1944). 

40) Χο πξνο ην αίηεκα (71) γηα εθαξκνγή ηεο 802/1990 απόθαζεο Γ.., όπνπ ε 1ε 

θάζεηνο ηεο ΔΒ60 (ζήκεξα νδόο Ζξαθιένπο) νλνκάζηεθε νδόο ΑΣΤΟΥΖ 

(ύδπγνο ηνπ Ζξαθιή) θαη θαη’ επέθηαζε γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ 

μεθηλά από ηελ νδό Ζξαθιένπο, δηαζηαπξώλεηαη κε ην απνθνκκέλν ηκήκα ηεο νδνύ 

Λνρ. Φσηνπνύινπ θαη θαηαιήγεη ζηελ νδό Αγίαο Δηξήλεο, ιόγσ ηεο δηάλνημεο ηεο 

νδνύ Διεπζ. Βεληδέινπ επίζεο ζε νδό ΑΣΤΟΥΖ. 

41) Χο πξνο ην αίηεκα (72) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Ο.Σ. Γ7 & Γ8 θαη είλαη θάζεηε ζηηο νδνύο ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ & 

ΑΜΑΛΗΑΓΟ ζην Βηνηερληθό Πάξθν ζε νδό ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΡΟΤΜΠΟΤ 

(έκπνξνο – επεξγέηεο). 

42) Χο πξνο ην αίηεκα (73) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Μεηξνκάξα 19, κεηαμύ ησλ 

Ο.Σ. 3084, 3093 & 3086, 3085 ζε νδό ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΟΛΗΣΖ (ηαηξόο). 

43) Χο πξνο ην αίηεκα (74) γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο κεηαμύ ησλ νδώλ Απζηξαιίαο, 

θαιθώηα, Πνξθύξα θαη αλσλύκνπ ζην Ο.Σ. Γ2832 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΚΑΛΔΝΣΕΧΣΖ (πξώελ Αληηδήκαξρνο Παηξέσλ). 
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44) Χο πξνο ην αίηεκα (75) γηα νλνκαζία ηνπ πεδόδξνκνπ δπηηθά ηεο Πιαηείαο 

Θξαζύβνπινπ Κσλ/λνπ, κεηαμύ ησλ Κ.Υ. 595Α θαη Ο.Σ.595, 594 ζε ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ (πξώελ Αληηδήκαξρνο Παηξέσλ). 

45) Χο πξνο ην αίηεκα (76) γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ παξαθάησ ππαξρόλησλ νλνκάησλ 

ηεο Καξπάο Παηξώλ, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε: 

- ΚΑΡΤΑ 

- ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ 

- ΓΖΜΖΣΡΑ 

- ΑΡΖ 

- ΓΗΟΝΤΟΤ 

- ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 

- ΑΛΚΜΖΝΖ 

- ΠΑΝΟ 

- ΠΑΝΑΥΑΨΚΟΤ 

- ΖΡΑ 

- ΠΟΔΗΓΧΝΟ 

- ΑΘΖΝΑ 

- ΧΡΗΧΝΟ 

- ΓΡΤΑΓΧΝ 

- ΣΗΘΟΡΔΑ 

- ΑΠΟΛΛΧΝΟ 

- ΑΡΣΔΜΗΓΑ 

- ΖΦΑΗΣΟΤ 

- ΠΡΟΜΖΘΔΧ 

- ΔΣΗΑ 

- ΟΛΤΜΠΗΟΤ ΓΗΟ 

- ΓΑΗΓΑΛΟΤ 

- ΝΖΡΔΧ 

- ΚΡΟΝΟΤ 

- ΘΖΔΧ 

- ΑΥΗΛΛΔΧ 

- ΔΜΔΛΖ 

- ΡΔΑ 

- ΚΑΓΜΟΤ 

- ΑΥΑΗΧΝ 

- ΖΡΑΚΛΔΟΤ 

 

Ζ Δπηηξνπή γλσκάηεπζε ΑΡΝΖΣΗΚΑ: 

1) Χο πξνο ην αίηεκα (3) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Βειεζηίλνπ 18, θαζώο κε ηελ 

ππ’ αξ. 286/2009 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Πάξνδνο Βειεζηίλνπ 18 

κεηνλνκάζηεθε ζε νδό ΣΡΑΓΑΝΟΤ (Πόιε ηεο Δπαξρίαο Ακαιηάδνο ηεο Ζιείαο). 

2) Χο πξνο ην αίηεκα (5) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ παξεκβάιιεηαη 

κεηαμύ ησλ νδώλ Αξγύξε Δθηαιηώηε θαη Αζελώλ, θάησζη ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ 

γξακκώλ δπηηθά, ζε νδό ΖΛΗΑ ΒΟΤΣΗΝΑ, γηαηί δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο 

νλνκαζίαο. 

3) Χο πξνο ην αίηεκα (6) γηα κεηνλνκαζία ηεο Παξόδνπ Αξηζηνηέινπο 63, ζε νδό 

ΕΧΟΓΟΥΟΤ ΠΖΓΖ ή κε Αξραίν Διιεληθό όλνκα, θαζώο κε ηελ ππ’ αξ. 

286/2009 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Πάξνδνο Αξηζηνηέινπο 63 

κεηνλνκάζηεθε ζε νδό ΖΡΑΚΛΔΗΓΟΤ (Πνληηθόο θηιόζνθνο θαη καζεηήο ηνπ 

Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε). 

4) Χο πξνο ην αίηεκα (7) γηα νλνκαζία νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ νδνύ ζε νδό 

ΠΟΗΖΖ ή ΠΟΗΖΣΧΝ, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηεο ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΛΖΝΧΝ 

ΠΟΗΖΣΧΝ ζην Κ.Υ. 1867. 

5) Χο πξνο ην αίηεκα (9) γηα νλνκαζία αλσλύκνπ νδνύ ζε ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

ΣΗΣΑΡΑ γηαηί δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο νλνκαζίαο. 
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6) Χο πξνο ην αίηεκα (10) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Ο.Σ. Γ2419, Γ2416, Γ2420 θαη Γ2415 θαη είλαη θάζεηε ζηηο νδνύο Κνκαηζνύο 

θαη ηέθαλνπ Θσκνπνύινπ, θαζώο κε ηελ ππ’ αξ. 286/2009 Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ε αλώλπκε νδόο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ2419, Γ2416, 

Γ2420 θαη Γ2415 νλνκάζηεθε νδόο ΑΘΖΝΑΗΟΤ. 

7) Χο πξνο ην αίηεκα (10) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ 

ησλ Γ2415 (Κ.Υ.) θαη Γ2416, γηαηί πξόθεηηαη γηα κηθξή νδό έλαληη πιαηείαο ΚΥ 

Γ2415, όπνπ ε εμππεξέηεζε ησλ ηδηνθηεζηώλ γίλεηαη από ηηο ππόινηπεο νδνύο 

(Αξέζα, . Θσκνπνύινπ, Αζελαίνπ). 

8) Χο πξνο ηα αηηήκαηα (12), (54) & (63) γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Άγγεινπ 

Ρεγνπνύινπ ζε νδό ΔΒΓΗΚΗΧΝ, ΜΔΝΔΜΔΝΖ, ΑΨΒΑΛΖ ή ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ, 

ΔΒΓΗΚΗΟΗ, ΔΒΓΗΚΟΗΨΟΤ, γηαηί δελ πιεξνύλ ηνπο θαλόλεο κεηνλνκαζίαο.  

9) Χο πξνο ην αίηεκα (13) γηα νλνκαζία αλσλύκνπ νδνύ πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκό ηεο 

Καξπάο κε ηνλ νηθηζκό Διηθίζηξαο, κεηά ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Γξπάδσλ, ζε 

νδό ΑΛΠΔΧΝ, ιόγσ νπδέηεξνπ θαη άζρεηνπ νλόκαηνο κε ηελ πεξηνρή. 

10) Χο πξνο ην αίηεκα (15) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ είλαη θάζεηε ζηηο 

νδνύο Αγαζίνπ θαη Θενθξάζηνπ θαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Γ2991 θαη Γ2984 ζε νδό 

ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, γηαηί δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο νλνκαζίαο. 

11) Χο πξνο ην αίηεκα (18) γηα νλνκαζία ηεο πιαηείαο πνπ πεξηβάιιεηαη από ηηο νδνύο 

ακαθηάο (Αγ. θέπεο) θαη Λαζζάλε, ζηελ Παγώλα, ζην Ο.Σ. 3209 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ, θαζώο κε ηελ ππ’ αξ. 286/2009 Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ε ζπγθεθξηκέλε πιαηεία νλνκάζηεθε ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΑΚΖ 

ΣΑΘΑΣΟΤ. 

12) Χο πξνο ην αίηεκα (20) γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Παξκελίσλνο, γηαηί δελ πιεξνί 

ηνπο θαλόλεο κεηνλνκαζίαο. 

13) Χο πξνο ην αίηεκα (21) γηα κεηνλνκαζία ηκήκαηνο ηεο νδνύ Κηιθίο (κεηαμύ 

Κνξίλζνπ θαη Πιαηείαο Αγίαο νθίαο), γηαηί δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο 

κεηνλνκαζίαο. 

14) Χο πξνο ην αίηεκα (22) γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κνξίλζνπ ζε νδό ΠΑΣΡΗΝΟΤ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΤ, γηαηί δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο κεηνλνκαζίαο. 

15) Χο πξνο ην αίηεκα (23) γηα κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Κηιθίο ζε νδό ΥΡΖΣΟΤ 

ΦΑΣΟΤΡΟΤ, γηαηί δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο κεηνλνκαζίαο. 

16) Χο πξνο ην αίηεκα (31) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ δηακνξθσκέλεο πιαηείαο ζηε 

ζπκβνιή ησλ νδώλ Αζελώλ θαη Ναπκαρίαο Έιιεο, γηαηί βξίζθεηαη εληόο ηνπ νξίνπ 

απαιινηξίσζεο ηνπ Ο..Δ.. 

17) Χο πξνο ην αίηεκα (37) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ νδεγεί πξνο ην 

Μλεκείν, αιιά θαη επηθνηλσλεί κε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο θνπνβνιήο, ζε νδό 

ΚΟΠΟΒΟΛΖ, ιόγσ ακθηζβεηνύκελνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο. 

18) Χο πξνο ην αίηεκα (39) γηα νλνκαζία νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ νδνύ ζε νδό 

ΥΡΖΣΟΤ ΥΧΜΔΝΗΓΖ, ιόγσ ηνπ όηη είλαη έλαο εθ ησλ νθηώ απαγρνληζκέλσλ 

θαη έρνπλ δεηεζεί ηα ππόινηπα νλόκαηα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην 

ζύλνιό ηνπο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε. 

19) Χο πξνο ην αίηεκα (40) γηα κεηνλνκαζία ηεο πιαηείαο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ ζην 

Ο.Σ. 1757 ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ ΡΑΦΑΖΛ, γηαηί δελ πιεξνί ηνπο θαλόλεο 

κεηνλνκαζίαο. 

20) Χο πξνο ην αίηεκα (41) γηα κεηνλνκαζία ηεο παξόδνπ Αξηζηίππνπ 8 ζε ΠΑΡΟΓΟ 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ, ιόγσ θαλόλσλ κεηνλνκαζίαο. 

21) Χο πξνο ην αίηεκα (43) γηα νλνκαζία ηνπ αλσλύκνπ νηθηζκνύ ζε ΟΗΚΗΜΟ 

ΑΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ θαη ηεο θύξηαο νδνύ πνπ δηέξρεηαη από απηόλ ζε νδόο ΑΓΗΧΝ 

ΘΔΟΓΧΡΧΝ, ιόγσ αλεπαξθνύο ηεθκεξίσζεο. 

22) Χο πξνο ην αίηεκα (52) γηα νλνκαζία νπνηαζδήπνηε αλσλύκνπ νδνύ ζηελ πεξηνρή 

Εαβιάλη ζε νδό ΘΔΟΦΑΝΖ ΜΠΑΚΟΤΣΑ, ιόγσ έιιεηςεο ηεθκεξίσζεο. 

23) Χο πξνο ην αίηεκα (53) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζπκβνιή ησλ νδώλ Αλζείαο θαη Δπβνίαο (Κ.Υ. 1245) ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΝΧΝΣΑ 

ΟΤΛΔΛΔ, γηαηί κε ηελ παξνύζα απόθαζε ε ζπγθεθξηκέλε πιαηεία νλνκάδεηαη 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΗΧΝΖ. 
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24) Χο πξνο ην αίηεκα (55) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζην Ο.Σ. 1214 ζε 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ ΚΑΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΟΤΛΑ, γηαηί κε ηελ παξνύζα 

απόθαζε, ε αλώλπκε νδόο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1221 & 1222 

νλνκάδεηαη νδόο ΑΗΜΗΛΗΑΝΟΤ ΚΑΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΟΤΛΑ. 

25) Χο πξνο ην αίηεκα (56) γηα νλνκαζία ηνπ Γεκνηηθνύ Γεπέδνπ ηνπ Ρίνπ ζε γήπεδν 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΟΤΚΟΤΣΖ, θαζώο κε ηελ ππ’ αξ. 305/2010 Απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Ρίνπ, αλαθαιείηαη ην ζθέινο ηεο ππ΄ αξ. 

242/2010 Απόθαζεο πεξί νλνκαζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ ηνπ Ρίνπ ζε 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ ΡΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΟΤΣΖ. 

26) Χο πξνο ηα αηηήκαηα (65) γηα νλνκαζία αλσλύκνπ νδνύ ζε νδό ΜΗΥΑΛΖ 

ΚΑΡΤΓΑ, γηαηί ε Δπηηξνπή θάλεη απνδεθηά νλόκαηα πεζόλησλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ. 

27) Χο πξνο ην αίηεκα (69) γηα νλνκαζία ηεο αλσλύκνπ πιαηείαο ζηελ πεξηνρή 

«Σζανύζε» ζε ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΗΝΣΟΤ, γηαηί είλαη εληόο ηνπ αηγηαινύ. 

28) Χο πξνο ην αίηεκα (71) γηα νλνκαζία ηεο νδνύ πνπ μεθηλά από ηελ νδό Ζξαθιένπο, 

δηαζηαπξώλεηαη κε ην απνθνκκέλν ηκήκα ηεο νδνύ Λνρ. Φσηνπνύινπ θαη 

θαηαιήγεη ζηελ νδό Αγίαο Δηξήλεο, ιόγσ ηεο δηάλνημεο ηεο νδνύ Διεπζ. Βεληδέινπ 

ζε νδό ΑΓΗΟΤ ΒΛΑΗΟΤ, γηαηί ε νλνκαζία έρεη δνζεί ζε άιιε νδό ηεο πόιεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

 

Ζ Δπηηξνπή ΑΝΔΒΑΛΛΔ: 

Σα αηηήκαηα: (2), (14), (16), (17), (30), (38), (42), (46), (59), (66), (67), (68), (70) 

& (77) ιόγσ αλεπαξθνύο ηεθκεξίσζεο θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ γηα επόκελε 

ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή ΔΝΔΚΡΗΝΔ ηα θάησζη νλόκαηα γηα κειινληηθέο νλνκαζίεο νδώλ, 

πιαηεηώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηεο Πόιεο. Ο πίλαθαο απηόο ζπκπιεξώζεθε κεηά από 

πξόηαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ. Παλαγηώηε Παπαγηαβή, πνπ εγθξίζεθε από 

ην ώκα. Χο εθ ηνύηνπ ν πίλαθαο  ζπλνιηθά έρεη σο εμήο : 

Πξνηεηλόκελν Όλνκα Σεθκεξίωζε - ύληνκε Πεξηγξαθή 

Σζίιιεξ Δξλέζηνο Αξρηηέθηνλαο 

Σδέηδνο ππξίδσλ Αξρηηέθηνλαο 

Υάλζελ Θεόθηινο & Υξηζηηαλόο Αξρηηέθηνλαο 

Βαζηιείνπ Ησάλλεο Αξρηηέθηνλαο 

Παλαγηώηεο Μηρειήο Αξρηηέθηνλαο 

Μπνπθανύξεο–Αλδξηθόπνπινο Γεκήηξηνο Γήκαξρνο 

Υντδάο Παπζαλίαο Πνιηηηθόο – Πξώηνο πξόεδξνο 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ 

Υντδάο Ρόθνο Πνιηηηθόο - Ννκηθόο 

Γνλαηάο ηπιηαλόο ηξαηησηηθόο – Πνιηηηθόο 

Παπαγηαβήο Γεώξγηνο Πνιηηηθόο – Βνπιεπηήο & Τπνπξγόο 

Βπδάληηνο Γεκήηξηνο Εσγξάθνο – Λνγνηέρλεο 

Αηδαξίηεο Αζαλάζηνο & Νηθόιανο Φσηνγξάθνο – Δηθαζηηθόο 

Καζξέπηαο Μηραήι & Πέηξνο Γιύπηεο 

Βνπξινύκεο Αλδξέαο Εσγξάθνο 

Εαλ Μνξεάο (Ησάλ. Αδ. Παπαδηακαληόπνπινο) Λνγνηέρλεο 

αξάληε Γαιάηεηα Λνγνηέρλεο – Αθαδεκατθόο 

Παπακηθξνπνύινπ Αληηγόλε Μνπζηθνζπλζέηεο 

Πνιπκέξεο Φώηεο Μνπζηθόο 

Γνύλαξεο Νίθνο Μνπζηθόο 

Γξύζπνο Νηθήηαο Εσγξάθνο – πνξηξέηα Γεκάξρσλ 

Νεδεξίηεο Αλδξέαο Μνπζνπξγόο 

πλνδηλόο Ζιίαο (Μώκνο Παηξεύο) αηηξηθόο πγγξαθέαο 
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εξάν Μαηζίιδε Παηδαγσγόο 

Άκβνπξγεξ Θεόδσξνο Βηνκήραλνο 

Καθεληδόπνπινο ή Καθεληδήο Ησάλλεο Οπιαξρεγόο ηνπ 1821 

Βιαρνπαπαδόπνπινο Θεόθηινο Ηεξάξρεο – Αξρ/πνο Διιάδνο 

Ράηθνο Νηθόιανο Ρώζνο θηιέιιελαο – θξνύξαξρνο 

Παηξώλ 

Καπζνθαιπβίηεο Νεόθπηνο Ηεξσκέλνο 

Ακβξνζηάδεο Γεώξγηνο Φηιηθόο, γξακκαηέαο Αλδξ. Εαΐκε 

Βελάξδεο Δπγέληνο Γάιινο Φηιέιιελαο – Ηαηξόο 

Μαλδάξ Η. (Mangeart) Δθδόηεο ηεο πξώηεο εθεκεξίδαο ησλ 

Παηξώλ 

Καβαθάθεο Λέαλδξνο Ζζνπνηόο Λπξηθνύ Θεάηξνπ – 

Δθηειεζζήο αληηζηαζηαθόο 

Υαηδνπνύινπ Μαξίαο Ζζνπνηόο Λπξηθνύ Θεάηξνπ – 

Δθηειεζζήο αληηζηαζηαθόο 

7ε Οθησβξίνπ 1828 Απειεπζέξσζε ησλ Παηξώλ 

Μηγθέι Θεξβάληεο πγγξαθέαο -πκκεηείρε ζηε λαπκαρία 

ηεο Ναππάθηνπ 

Οξιώθ Αιέμαλδξνο Αδειθόο ηεο Μπνπκπνπιίλαο – Πξώηνο 

λαπκάρεζε κε ηνύξθηθν πινίν ζηνλ 

Παηξατθό 

Αιθκάλεο Τπεξέηεο Ρσκαίνπ έπαξρνπ πνπ 

ζεξαπεύηεθε από ηνλ Απ. Αλδξέα 

Απηνθξάηνξαο Αδξηαλόο Αλακνξθσηήο ηεο Ρσκατθήο Πάηξαο 

Μνξέαο  

Γξόβηαλε  

Μνζρόπνιε  

ηεκλίηζα  

Υξήζηνο Παπαδόπνπινο Αληάξηεο πεζώλ πνιέκνπ 1940-1944 

Γηάλλεο Κνκκαηάο Αληάξηεο πεζώλ πνιέκνπ 1940-1944 

Νίθνο Βνπιαιίδεο Αληάξηεο πεζώλ πνιέκνπ 1940-1944 

Λάκπξνο Κνηλνύζεο Αληάξηεο πεζώλ πνιέκνπ 1940-1944 

Πόιπ Πάλνπ (Πνιπηίκε Κνινπάλνπ)  

Γξεγόξεο νισκόο   

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ 

Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 
 

 

 

 

            Ο Πξόεδξνο                   Ζ Γξακκαηέαο 
 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΟΤΡΓΟΤΛΖ        ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ- 

                                                                                        ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ 
 

Σα Μέιε 
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