
 

 

 

                                                   

                                                              

                                           

  

                                            Αγία Παρασκευή 08.12.2022 

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2611  - 

              

             

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 39 /2022 συνεδρίασης 

 

 

 

 

Αριθ. Απόφασης: 144/2022                  

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 06/12/2022, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 18.45, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 2526/02.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της 

παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄) 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών 

βρέθηκαν παρόντες  - 10 -  στην συνεδρίαση. 

                Παρόντες                           Απόντες 

                Παπασπύρος Σπυρίδων                                                     Καψοκεφάλου Ευπρέπεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                Βλαχογιάννη Μαρία                                                            Λέκκας Διονύσιος 

                Αργυρός Ιωάννης                                                                  Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία 

                Μήλιου Βασιλική                                                                   Σερκεδάκης Αριστοτέλης 

                Αναστασιάδου Ιωάννα                                                       Δάρρας Γεώργιος 

                Σακαρέλη Αναστασία      

                Μυλωνάκης Ιωάννης                                                                   

                Νικολακοπούλου Βασιλική                                           

                Ρουμελιώτη Θεοδώρα   

                Παρασκευόπουλος Παρασκευάς (αναπλ.)            

             
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ  

 Πριν από την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κος Παρασκευόπουλος Παρασκευάς (αναπλ.)  

 Μετά την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κος Αργυρός Ιωάννης. 

 Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 3ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κος Μυλωνάκης Ιωάννης. 

 Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κος Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, επικεφαλής της παράταξης “Αγία Παρασκευή, μια γενιά 

μπροστά” 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ 

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΗΛ.:210 60.02.223  

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

“Λήψη αποφάσεως για 

ονοματοδοσία Πολιτιστικών και 

Αθλητικών δομών και υποδομών 

του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.” 
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Επί του 2ου θέματος Η.Δ. 

ΘΕΜΑ: «Λήψη αποφάσεως για ονοματοδοσία Πολιτιστικών και Αθλητικών δομών και 
υποδομών του ΠΑΟΔΑΠ» 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται: 

Ως γνωστόν, οι πολιτιστικές και αθλητικές δομές και υποδομές του ΠΑΟΔΑΠ, χαρακτηρίζονται 
απλώς είτε από το αντικείμενό τους είτε από το σημείο που βρίσκονται είτε από τον τρόπο 
που είναι κατασκευασμένες. 

Είναι κοινή πρακτική, να δίδονται σε δομές και υποδομές ονόματα ανθρώπων που έχουν 
παράξει έργο που τιμά τον χώρο (πολιτιστικό ή αθλητικό) και γενικότερα την πόλη. 

Κατόπιν αυτού, επειδή οι δομές ή υποδομές αρμοδιότητος του ΠΑΟΔΑΠ, δεν έχουν 
ονοματισθεί,  θα πρέπει να λάβουν τα ονόματα συμπολιτών μας που διέπρεψαν στον χώρο του 
πολιτισμού και του αθλητισμού ή που η συμβολή τους στην ανάπτυξη αυτών ήταν ιδιαίτερα  
σημαντική. Σκοπός μας είναι η τιμητική  ανάδειξη του έργου και της προσφοράς των 
συμπολιτών μας αυτών. Επίσης με την ονοματοδοσία των δομών και υποδομών μας, αυτές 
αποκτούν, τρόπο τινά, «προσωπικότητα».  

Είθισται, να τιμώνται άνθρωποι που δεν είναι πλέον εν ζωή. Αυτό όμως δεν αποκλείει την τιμή 
και σε ανθρώπους που είναι εν ζωή, θα έλεγα μάλιστα ότι είναι προτιμότερο, αναλογιζόμενος 
ότι αυτό θα τους έδινε την χαρά να απολαύσουν οι ίδιοι την τιμή και όχι οι συγγενείς τους 
μόνο. 

Σήμερα, θα εισηγηθώ την ονοματοδοσία μιας πολιτιστικής δομής (των Εργαστηρίων Τέχνης), 
μιας πολιτιστικής υποδομής (του έως σήμερα κτηρίου γνωστού με την ονομασία «Πέτρινο») 
και τριών αθλητικών υποδομών (του Αθλητικού Κέντρου «Νότου», του Κλειστού 
Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου  και του αναπλασθέντος σταδίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Πάρκο «Σταύρος Κώτσης»). Οι συμπολίτες μας, τα ονόματα των οποίων προτείνεται να δοθούν 
στις δομές και υποδομές μας, είναι άτομα εγνωσμένου κύρους, ανεπιλήπτου ήθους και έχουν 
προσφέρει, ο καθ΄ένας στον τομέα του, πολιτιστικό ή αθλητικό, εξαιρετικές υπηρεσίες, 
τιμώντας και τον χώρο τους και την πόλη μας. 

Η λήψη της αποφάσεως αυτής, δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτικός ν. 3463/ 2006), όπως ισχύει, που αναφέρεται 
στην δικαιοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου για την ονοματοδοσία (περιοριστικά) οδών, 
πλατειών ή συνοικιών. 

Εισηγούμαι:  

Α. Την ονομασία των Εργαστηρίων Τέχνης, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος 
Κώτσης", σε Εργαστήρια Τέχνης «Γεώργιος Προκοπίου»  

Β. Την ονομασία του κτηρίου «Πέτρινο», στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος 
Κώτσης", σε Αίθουσα Πολιτισμού «Δημήτρης Χατζής» 

Γ. Την ονομασία του Αθλητικού Κέντρου «Νότου», σε Αθλητικό Κέντρο «Θανάσης 
Δημακόπουλος» 

Δ. Την ονομασία του Κλειστού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, σε Κλειστό Γυμναστήριο «Γεωργία 
(Ζέτα) Λαούδη» 
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Ε. Την ονομασία  του σταδίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», σε 
Στάδιο «Χρήστος Κορομηλάς». 

Βιογραφικά των τιμωμένων προσώπων, επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Σπύρος Παπασπύρος 

 

  

      Επί εννέα (9) συμμετεχόντων μελών, υπήρξαν πέντε (5) θετικές ψήφοι και τέσσερις (4) αρνητικές  

(Αργυρός Ι., Μυλωνάκης Ι., Νικολακοπούλου Β., Ρουμελιώτη Θ.)  

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει την ονοματοδοσία  των Πολιτιστικών και Αθλητικών δομών και υποδομών του 
ΠΑΟΔΑΠ ως εξής: 

 Α. Την ονομασία των Εργαστηρίων Τέχνης, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος 
Κώτσης", σε Εργαστήρια Τέχνης «Γεώργιος Προκοπίου»  

Β. Την ονομασία του κτηρίου «Πέτρινο», στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος 
Κώτσης", σε Αίθουσα Πολιτισμού «Δημήτρης Χατζής» 

Γ. Την ονομασία του Αθλητικού Κέντρου «Νότου», σε Αθλητικό Κέντρο «Θανάσης 
Δημακόπουλος» 

Δ. Την ονομασία του Κλειστού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, σε Κλειστό Γυμναστήριο «Γεωργία 
(Ζέτα) Λαούδη» 

Ε. Την ονομασία  του σταδίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», σε 

Στάδιο «Χρήστος Κορομηλάς»,  όπως αναλύεται στην παρούσα εισήγηση. 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  144/2022. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη 
                         Παπασπύρος  Σπυρίδων                             Βλαχογιάννη Μαρία, Αργυρός Ιωάννης, Μήλιου Βασιλική, 
                                                                                                         Αναστασιάδου Ιωάννα, Σακαρέλη Αναστασία, Μυλωνάκης Ιωάννης 
                                                                                                         Νικολακοπούλου Βασιλική, Ρουμελιώτη Θεοδώρα.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από  

                      το αρχείο μας. 

                         Αγία Παρασκευή.................................... 

                                             Η Γραμματέας    

                                   

 

                                  Μπακιρτζή Καλλιόπη                                                          
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