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Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου  Διονύσου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με
αριθ.πρωτ.:23695/25-06-2019  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Δημοτικής
Ενότητας,  που  δημοσιεύθηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Ενότητας  και
επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010
για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ  1ο: «Ονοματοδοσία ανοιχτού ποδοσφαιρικού γηπέδου Άνοιξης σε γήπεδο Άνοιξης
«Γεώργιος Κυριάκης»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι  σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος                                      1) Μανώλογλου  Χρύσα            
2) Καβούρης Θεόδωρος
3) Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη                            
4) Κυριάκης Δημήτριος
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο  Α.Ο.Άνοιξης  με  την  υπ.αριθμό  πρωτ.22801/18-06-2019  αίτηση  του  ζητά  την
ονοματοδοσία  του   ανοιχτού  ποδοσφαιρικού  γηπέδου  Άνοιξης  σε  γήπεδο  Άνοιξης
«Γεώργιος Κυριάκης», καθώς η ιστορία του ομίλου είναι στενά συνδεδεμένη με το όνομα
του.
Πράγματι  ο  Α.Ο.Άνοιξης  χρωστά  την  ύπαρξη  του  στον  Γεώργιο  Κυριάκη.  Ο  Γεώργιος
Κυριάκης υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας Α.Ο.Άνοιξης για μια δεκαετία και  έγινε ο
αρχηγός της ομάδας, παρά το νεαρό της ηλικίας του καθώς ξεχώριζε για το ήθος και την
έντονη προσωπικότητά του.
Μετά  το  τέλος  της  αθλητικής  του  καριέρας,  διετέλεσε  στέλεχος  του  διοικητικού
συμβουλίου  και κατόπιν έγινε πρόεδρος του αθλητικού ομίλου όπου παρέμεινε σε αυτήν
την θέση για δεκαπέντε χρόνια. Στο διάστημα αυτό ο Α.Ο.Άνοιξης χάρη στην συμβολή του
μπόρεσε και  γνώρισε μεγάλες επιτυχίες και πέτυχε ανόδους σε κατηγορίες του ελληνικού
ποδοσφαίρου.
Αν και τα δύο τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου



για σοβαρούς λόγους υγείας,  δεν έπαψε να βοηθάει  τον όμιλο με τον δικό του πάντα
ξεχωριστό τρόπο.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Προτείνω το  ανοιχτό ποδοσφαιρικό γήπεδο Άνοιξης να ονομαστεί σε γήπεδο Άνοιξης
«Γεώργιος Κυριάκης» τιμής ένεκεν για την ανιδιοτελή προσφορά του.

    Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

 Ο  Πρόεδρος  και τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  από  διαλογική  συζήτηση
αποφάσισαν
                                                  ομόφωνα 

 το  ανοιχτό ποδοσφαιρικό γήπεδο Άνοιξης να ονομαστεί σε γήπεδο Άνοιξης  «Γεώργιος
Κυριάκης» τιμής ένεκεν για την ανιδιοτελή προσφορά του.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό:16/2019.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                
                                                  2 .ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                  3. ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
                                         
                                                 
        

                                   Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 04-07-2019
   


