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Από το πρακτικό της 18/11/2013 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

Σήμερα 18 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 388/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής 

Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Λυκάκη Γεωργία, Πρόεδρος  

2. Βουτσά Αικατερίνη  

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

5. Καριπίδης Ιωάννης, μέλος 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Αριθμός απόφασης: 48/2013 

 

Θέμα:  «Ονομασία του κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου σε «Κλειστό 

Γυμναστήριο Αγγέλων»» 

 

 

Για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :  

Παρ 2. «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει 

προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια 

όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….) 

Συνεδρίαση 14
η
 της 18/11/2013 

Αρ. Απόφασης 48/2013 



ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής 

σε πολιτιστικά πνευματικά και κοινωνικά θέματα. 

 

Μετά το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου 2013 και είχε σαν 

αποτέλεσμα το θάνατο τεσσάρων νέων κοριτσιών, μαθητριών και αθλητριών του 

Δήμου μας, κοινό αίτημα φίλων των κοριτσιών και πολιτών ήταν μια συμβολική 

πράξη εκ μέρους του Δήμου, για να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των παιδιών αυτών 

που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή.  

 

Μια τέτοια συμβολική κίνηση μπορεί να είναι η ονομασία του κλειστού 

γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου σε «Κλειστό Γυμναστήριο Αγγέλων», δεδομένου ότι 

οι εκλιπούσες ήταν αθλήτριες του τοπικού συλλόγου βόλεϊ. 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2ι του άρθρου 83 του Ν. 3852/10, 

παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη διατύπωση πρότασης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την επίσημη ονομασία του κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου 

σε «Κλειστό Γυμναστήριο Αγγέλων», στη μνήμη των τεσσάρων κοριτσιών που τόσο 

πρόωρα και άδικα έφυγαν από τη ζωή. 

 

Μετά τα παραπάνω το συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει:   

Τη διατύπωση πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επίσημη ονομασία του 

κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου σε «Κλειστό Γυμναστήριο Αγγέλων», στη 

μνήμη των τεσσάρων κοριτσιών που τόσο πρόωρα και άδικα έφυγαν από τη ζωή 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        

 


