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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης
ΘΕΜΑ:

«Γνωµοδότηση για µετονοµασία ∆ηµοτικού Γηπέδου Τριαδίου σε ∆ηµοτικό
Γήπεδο Τριαδίου «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ»

Στη θέρµη, σήµερα, την 3η Iουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας θέρµης του ∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 20392/29-05-2015
πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε
καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
2. Γιαβρίδου Ιωάννα
3. Καζίλης Βασίλειος
4. Πάσχου Μαρία
5. Γιαννακούλας Απόστολος
6. Πιστέλας Ευστ.
7. Πασπαλά Νικολέτα
8. Ντίντας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ήµου Ηλίας
2. Ρικούδης Απόστολος
3. Τριανταφυλλίδηξς Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης,
Πολιτισµού και Νέας Γενιάς, κος Στυλιανός Αποστόλου. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
υπάλληλο Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε
το άρθρο 83 του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας «εκφέρει
γνώµη…..γενικότερα για την ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά,
πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα…».
Στη συνέχεια έθεσε υπ’ όψιν του συµβουλίου τις υπ’αρ. 19188/25-5-2015 και
19187/25-5-2015 αιτήσεις του Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Τριαδίου «Ο
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» µε τις οποίες γνωστοποιείται στο συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης η υπ’αρ. 345/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου µε την οποία
προτείνεται η µετονοµασία του ∆ηµοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Τριαδίου σε ∆ηµοτικό

γήπεδο Τριαδίου «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ», ως φόρο τιµής για την µεγάλη
προσφορά του εκλιπόντος στην κατασκευή και ολοκλήρωση του συγκεκριµένου έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στην πολυετή προσφορά
του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου στην λειτουργία και την ανάπτυξη του συλλόγου καθώς και
στη συνεισφορά του σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ∆ηµοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου
Τριαδίου, το οποίο
θα πρέπει να µετονοµαστεί σε ∆ηµοτικό γήπεδο Τριαδίου
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ» και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε το µέλος κ. Γιαννακούλας Απόστολος ο οποίος
παρατήρησε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει αρχείο στον ∆ήµο, ακόµα και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου, µε τα βιογραφικά των εκλιπόντων συντοπιτών, τους οποίους ο ∆ήµος έχει τιµήσει µε
ονοµατοδοσία δηµόσιων χώρων όπως δρόµοι, πλατείες κλπ., έτσι ώστε να βρίσκονται ανά
πάσα στιγµή στην διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος
1α του Ν 3852/2010 και του αρ. 185 του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων

Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί οµόφωνα
Υπέρ της µετονοµασίας του ∆ηµοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Τριαδίου σε ∆ηµοτικό
γήπεδο Τριαδίου «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ», για τους λόγους που αναφέρονται
στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 65/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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