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∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

   
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1ης/2015 Συνεδρίασης 
της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Αριθ. Απόφασης  8/2015  

                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                
Μετονοµασία της οδού Καρελά σε οδό 
Μικρασιατών Προσφύγων 

                 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2015, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 264/08-01-2015 εγγράφου 
πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε 
το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 6. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ 
ΕΥΓΕΝΙΑ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. ΚΑΠΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ), 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.  
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός. 
 
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος αποχώρησε η κ. Ε. Κατούφα 
και πριν τη συζήτηση του 12ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Ι. Βλαχούλης. 
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Μεταβολές:  
1.Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ηµερησίας 
διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1. Χορήγηση ή µη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος «Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – Ζ. ΚΑΨΑΛΑ 
ΟΕ» και 2. Χορήγηση ή µη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
«ΜΑΓΓΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ». 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οµόφωνα εγκρίνει την ένταξη των ανωτέρω θεµάτων τα 
οποία και θα αποτελέσουν το 11ο και 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. 
2. Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για συζήτηση στην επόµενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Κληθέντες παρίστανται ο κ. Μπακόλας Παναγιώτης Προϊστάµενος του Τµήµατος αδειών 
εµπορικών δραστηριοτήτων, ιδιοκτήτες, εκπρόσωποι καταστηµάτων, δικηγόροι και 
περίοικοι. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – 
υπαλλήλου του ∆ήµου κας Ζωγράφου Παναγιώτας, επί του 9ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ΄ αριθµ. 216/08-01-2015 εισήγησή του που 
αφορά στη µετονοµασία της οδού Καρελά σε οδό Μικρασιατών Προσφύγων και έχει ως 
εξής: 
 
Μετά από: 
• Το αίτηµα του συλλόγου Μικρασιατών «Ρίζες» µε αρ. πρωτ. 25145/13-10-2014 που η 

έδρα του βρίσκεται επί της οδού Καρελά στο κέντρο της γειτονιάς του «Συνοικισµού». 
• Την οµόθυµη στάση της συνέλευσης κατοίκων που έγινε το Σάββατο 29/11 µε 

προσέλευση άνω των 200 κατοίκων της συγκεκριµένης περιοχής όπως αυτή 
εκφράστηκε στη συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
6ου Γυµνασίου που βρίσκεται στην εν λόγω περιοχή για µετονοµασία της κεντρικής 
οδού του συνοικισµού από οδό Καρελά σε οδό «Μικρασιατών Προσφύγων». 

• Την ιστορία της συγκεκριµένης περιοχής όπου υπήρξε ο χώρος κατοικίας Μικρασιατών 
προσφύγων, σηµείο αναφοράς της ιστορίας της πόλης µε την συγκεκριµένη οδό να 
αποτελεί κεντρικό της σηµείο. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε τη µετονοµασία της συγκεκριµένης οδού µε 
την προϋπόθεση ότι από την στιγµή της απόφασης της Επιτροπής µέχρι την είσοδο του 
θέµατος για ψήφιση από το δηµοτικό συµβούλιο θα πρέπει να υπάρχουν υπογραφές για 
τη µετονοµασία από την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της οδού, που θα 
υπογράφουν έχοντας πλήρη γνώση του τι σηµαίνει για πληθώρα ζητηµάτων που αφορούν 
την επικοινωνία µε ∆ΕΚΟ και υπηρεσίες η αλλαγή τους ονόµατος της οδού. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» καθώς και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

ΑΔΑ: 7ΛΗΙΩΗΔ-ΧΔΙ



 3 

 
 

Οµόφωνα εισηγείται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µετονοµασία της 
οδού Καρελά σε οδό Μικρασιατών Προσφύγων µε την προϋπόθεση ότι από την στιγµή της 
απόφασης της Επιτροπής µέχρι την είσοδο του θέµατος για ψήφιση από το δηµοτικό 
συµβούλιο θα πρέπει να υπάρχουν υπογραφές για τη µετονοµασία από την συντριπτική 
πλειοψηφία των κατοίκων της οδού, που θα υπογράφουν έχοντας πλήρη γνώση του τι 
σηµαίνει για πληθώρα ζητηµάτων που αφορούν την επικοινωνία µε ∆ΕΚΟ και υπηρεσίες η 
αλλαγή τους ονόµατος της οδού. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 8/2015. 
 
Γι’ αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
               Χαλάνδρι 13/01/2015            

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Τεχνικής Υπηρεσίας – Προσχολικής 
Αγωγής – Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
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