
       
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  21/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 3
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  31
ης

  Μαρηίοσ  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: Ονομαηοδοζία Δημοηικού ηαδίοσ Καρλοβάζοσ και αίθοσζας 

πολλαπλών τρήζεφν ηοσ Δήμοσ Δσηικής άμοσ. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 31
ελ

  Μαξηίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε, 

ύζηεξα από ηελ 2981/24-03-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζύγθιηζεο ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνύ». 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) κειώλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο epresence.gov.gr  (21) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

 

σμμεηέτονηες  

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  Αντ/ρχος 

9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

10.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

11.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

12.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

13.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 
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14.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

15.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

16.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

17.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

18.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

19.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

20.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

21.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

        Μη ζσμμεηέτονηες 

 

1.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

2.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

3.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

4.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

5.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

6.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

 

 

 

 

Προζελεύζεις  - Αποτφρήζεις 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ώξα 18:55΄ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεώξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

Β] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ώξα 19:05΄ απνρώξεζε ν δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο θ.Δκκαλνπήι Δπγεληθόο.
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Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινύ 

Δκκαλνπήι, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Τδξνύζζαο θ.Δπγεληθόο Υξηζηόδνπινο θαη ν  

πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λέθθαο θ.Μαζηόο Κσλζηαληίλνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Καξαγηαλλίδεο Ησάλλεο, θ.Κεξακηηδήο Ησάλλεο, θ.ντιή Αλαζηαζία, θ.Υξήζηνπ 

Δκκαλνπήι, θ.Κηινπθηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

θ.Παηξώλε Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ θαη Β] ε 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Αλδξεάδνπ νπιηάλα . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ον: Ονομαηοδοζία Δημοηικού ηαδίοσ Καρλοβάζοσ και αίθοσζας 

πολλαπλών τρήζεφν ηοσ Δήμοσ Δσηικής άμοσ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (9
ν
)  έλαην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζην δεκνηηθό ζύκβνπιν θ.Παλαγηώηε Λπκπέξε θαη ν 

νπνίνο  είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

1]  Ο Δπάγγεινο ηδεξνπξγόο δηεηέιεζε δήκαξρνο Γήκνπ Καξινβάζνπ επί 2 

ηεηξαεηίεο, από ην 1983 – 1990. Σν 1994 θαηά ηελ πξώηε αηξεηή Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε δηεηέιεζε Αληηλνκάξρεο θαη Πξόεδξνο ηεο Σερληθήο επηηξνπήο ηεο 

Ννκαξρίαο. Δπί ησλ εκεξώλ ηνπ ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ  αλάπηπμε ηνπ 

Καξινβάζνπ κε απνθνξύθσκα ηελ παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ πόιε. 

πλεηέιεζε επίζεο ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ιηκαληνύ Καξινβάζνπ ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Καξινβάζνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Καξινβάζνπ (αο 

ζεκεησζεί όηη ην ηειεπηαίν δεκηνπξγήζεθε ζην Καξιόβαζη ελώ κεγάιεο πόιεηο ηεο 

Διιάδαο π.ρ. Πάηξα, δελ θαηόξζσζαλ ηόηε λα ην δεκηνπξγήζνπλ).  

Γηα λα ηηκήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ Δπάγγεινπ ηδεξνπξγνύ ν ΓΟΠΠΑΝΑ ηνπ 

Γήκνπ άκνπ κεηά από εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ  ηνπ Γήκνπ 

απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ ηόηε Γήκνπ λα νλνκαζζεί ην 

θιεηζηό γπκλαζηήξην ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ σο ηάδην «Δπάγγεινο ηδεξνπξγόο». 

Δπίζεο ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Καξινβαζίνπ επί Γήκνπ άκνπ, νκόθσλα απνθάζηζε 

λα πξνηείλεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ νλνκαζία νιόθιεξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ηαδίνπ σο ηάδην «Δπάγγεινο ηδεξνπξγόο». 
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2]  Ο Κσλζηαληίλνο (Νηίλνο) Παπαησάλλνπ, αξρηηέθηνλαο, νκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ, θαηαγόκελνο από 

ην Μεζαίν Καξιόβαζη, από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηαύξνπ Βαξειά, είρε ζηελνύο 

ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο κε ην λεζί καο θαη ηδηαίηεξα ην Καξιόβαζη όπνπ ππήξρε 

θαη ην παηξηθό ηνπ ζπίηη. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή παηδεία θαη ηελ έξεπλα, 

ππήξμε πνιύ ζεκαληηθή. Άθεζε πινύζην θαη πνιπζήκαλην ζπγγξαθηθό έξγν. Από ηα 

βξαβεπκέλα έξγα ηνπ είλαη ην Κεληξηθό θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο (θηίξην δηνίθεζεο, Ννκηθή ρνιή θαη Θενινγηθή ρνιή ΑΠΘ) θαζώο 

θαη ην θηίξην ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηνπ Εσγξάθνπ. ηε 

ζπιινγή ηνπ «θίηζα» πνπ εθδόζεθε από ην ΣΔΔ, απνηύπσζε ζην ραξηί απζεληηθά 

παξαδείγκαηα  ιατθήο αξρηηεθηνληθήο. Μεηαμύ απηώλ ππάξρνπλ ζθίηζα ρσξηώλ θαη 

ηνπνζεζηώλ ηεο άκνπ πνπ ηόζν αγαπνύζε. Δπίζεο, ύζηεξα από πνιπεηή κειέηε ηεο 

κνλαζηεξηαθήο αξρηηεθηνληθήο ζπλέγξαςε θαη ην αλαθεξόκελν ζηε άκν, 

Μνλαζηήξηα ηεο άκνπ», πνπ εθδόζεθε από Πλεπκαηηθό Ίδξπκα Γεκεηξίνπ θαη ην 

ΣΔΔ. 

Γηα ηνλ Γήκν Καξινβάζνπ, εθπόλεζε θαη επέβιεςε, αθηινθεξδώο, ηελ αλαθαίληζε 

ηνπ Γεκαξρείνπ Καξινβάζνπ, ηελ δηακόξθσζε ηεο πξόζνςεο ηνπ πξνο ηελ Πιαηεία 

Βαιαζθαηδε, ,ηελ δεκηνπξγία ηεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γήκνπ καο, ηεο 

νπνίαο επηκειήζεθε θαη ηηο ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο (ρξώκαηα, πθάζκαηα, αγάικαηα) 

Δπίζεο έθαλε ηελ πιήξε κειέηε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πιαηείαο Βαιαζθαηδή, κέρξη 

θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο θύηεπζεο, έξγν πνπ εθηειέζηεθε θαη νινθιεξώζεθε επί 

Γεκαξρείαο Παλ Λπκπέξε. Μεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ ηνηε 

Γήκνπ Καξινβάζνπ, κε ηελ αξ 248/20/8/2008 απόθαζή ηνπ ,αλαγλσξίδνληαο ηελ 

κεγάιε πξνζθνξά ηνπ Νηίλνπ Παπαησάλλνπ ελέθξηλε νκόθσλα ηελ παξαρώξεζε 

ρώξνπ ζην λεθξνηαθείν γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 65 ηνπ Ν.3852/2010 ηνπ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνζθνξά ησλ Δπάγγεινπ ηδεξνπξγνύ ηέσο δεκάξρνπ 

Καξινβαζίνπ θαη Κσλ/λνπ (Νηίλνπ) Παπαησάλλνπ πξνο ηνλ Γήκν καο θαη ζην 

Καξιόβαζη νιόθιεξν, 

Να απνθαζίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην σο ειάρηζηε ηηκή ζηε κλήκε ηνπο λα δώζεη 

ην όλνκα ηνπο α) ηνπ Δπάγγεινπ ηδεξνπξγνύ ζην Γεκνηηθό ηάδην Καξινβαζίνπ 

θαη β) ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γήκνπ ην όλνκα ηνπ Κσλ/λνπ (Νηίλνπ) 

Παπαησάλλνπ. 

 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε 
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2. Σελ πξνζθνξά ησλ Δπάγγεινπ ηδεξνπξγνύ ηέσο δεκάξρνπ Καξινβαζίνπ θαη 

Κσλ/λνπ (Νηίλνπ) Παπαησάλλνπ πξνο ηνλ Γήκν θαη ζην Καξιόβαζη νιόθιεξν. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Καηά Πλειουηθία 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Να νλνκαζηεί Α] ην Γεκνηηθό ηάδην Καξινβάζνπ ζε Γεκνηηθό ηάδην 

Γεκάξρνπ «Δπάγγεινπ ηδεξνπξγνύ» θαη Β] ε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ 

Γήκνπ ζε αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ «Κσλ/λνύ (Νηίλνπ) Παπατσάλλνπ» σο 

ειάρηζηε ηηκή ζηε κλήκε ηνπο γηα ηελ ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηνλ δήκν. 

 

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο θ.Βαζίιεηνο Κνζκάο, θ.Γεκήηξηνο 

Καινγεξήο, θ.Γεκήηξηνο Μ. Απνζηόινπ θαη θ.Γεκήηξηνο Ν. Απνζηόινπ ςήθηζαλ 

παξόλ. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:20΄ . 

 

 

  Ζ   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  21/31-03-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

 

 

                 

                                                                    Καρλόβαζι   31  Μαρηίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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