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Αριθµ. Πρακτικού:   4/2013 

ΘΕΜΑ

κτιρίου

 
Σήµερα 11/3/2013 ηµέρα ∆ευτέρα
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
µετά από την Α.Π: 37788/7-3-13 
τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
  
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                   5. Αβραµίδης
2. Γεννηµατάς Ιωάννης               6 Καϊκατζάνη
3 Καρίκας Χρήστος.                    7. Τσοµπανοπούλου
4. Καραγιαννίδου Αναστασία        
Απόντες 
1. Θεοχαρούδης Θεοχάρης         4. Καλτσογιάννη
2. Ορφανίδου Στυλιανή  
3. Πάντσης Θωµάς                        
 
 

                  Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος

        
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα
Ο Αθλητικός Όµιλος «∆ΙΑΓΟΡΑΣ
υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2808/21-2-2013 αίτησή
που βρίσκεται στο υπόγειο του ∆ηµαρχιακού
«Βασίλειος Τσολακίδης» προς τιµή του
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται βιογραφικό
αθλητικές του επιτυχίες.  
                            
Με τον ν. 4071/2012, άρθρο 19 παργρ
νοµικό πλαίσιο ως προς την ονοµατοδοσία
……οδών και πλατειών γίνεται µε απόφαση
εισήγηση του οικείου συµβουλίου
συνέχεια του άρθρου παρατίθενται τα
 
Με βάσει το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο
λόγω αρµοδιότητας,  να αποφασίσει
στην αρµόδια επιτροπή για τις ονοµασίες
Θράκης και  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας

ανωτέρω αίτηση και το συνηµµένο βιογραφικό
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
     

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
               της

ΘΕΜΑ: Εισήγηση - γνωµοδότηση για την ονοµατοδοσία
κτιρίου (γυµναστηρίου) στο υπόγειο του ∆ηµαρχιακού

∆ευτέρα και ώρα 18:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα

 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:              

.                   5. Αβραµίδης Μωυσής 
               6 Καϊκατζάνη Μαρία     

.                    7. Τσοµπανοπούλου Μελίσα  

Θεοχάρης         4. Καλτσογιάννη Γεωργία  

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη 
∆ΙΑΓΟΡΑΣ», όπως εκπροσωπείται νόµιµα, υπέβαλε προς

2013 αίτησή του, µε την οποία προτείνει να ονοµαστεί
υπόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου του ∆ήµου µας και σήµερα

προς τιµή του αθλητή της ενόργανης γυµναστικής.  
επισυνάπτεται βιογραφικό του αθλητή, όπου αναλυτικά παρατίθενται

άρθρο 19 παργρ.2 αντικαταστάθηκε το άρθρο 8 ν. 3463/2006, 
προς την ονοµατοδοσία δηµοτικών οδών έχει ως εξής

γίνεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
συµβουλίου δηµοτικής Κοινότητας ……και σύµφωνη γνώµη
παρατίθενται τα µέλη της Επιτροπής)».  

νοµικό πλαίσιο, καλείται το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
αποφασίσει σχετικά, προκειµένου να προωθηθεί το θέµα
για τις ονοµασίες των οδών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας

συνηµµένο βιογραφικό, 

                

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 11/3/2013 

για την ονοµατοδοσία δηµοτικού 
υπόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου  

 

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
οτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από 

συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:  
υπέβαλε προς τον ∆ήµο µας την 

προτείνει να ονοµαστεί το γυµναστήριο 
µας και σήµερα δεν έχει όνοµα,  

 
αναλυτικά παρατίθενται όλες οι 

ν. 3463/2006, και το σηµερινό 
έχει ως εξής: «Η ονοµατοδοσία 

οποία λαµβάνεται ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη Επιτροπής (στη 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, 
προωθηθεί το θέµα για γνωµοδότηση 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας– 

συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη την 



  
                                      

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία έξι (6) θετικών προς µίας (1) λευκής ψήφου  
 

Αποδεχόµενο την ανωτέρω αίτηση, εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα λάβει 
την τελική οριστική απόφαση, τα εξής: 
το γυµναστήριο που βρίσκεται στο υπόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου του ∆ήµου µας να 
ονοµατοδοτηθεί και να ονοµαστεί «Βασίλειος Τσολακίδης», προς τιµή του αθλητή, οι επιτυχίες του 
οποίου αναλυτικά παρατίθενται στο συνηµµένο βιογραφικό.  
 

Λευκό ψήφισε η σύµβουλος κα Τσοµπανοπούλου Μελίσα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 72/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  12/3/2013         

                        
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

                                      
                                   

                                                      Κεσόγλου Παύλος 


