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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 1311/5-7-2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε 

νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Γιώργος Τσουροπλής 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Σταματία Ζούλια 

4. Μιχάλης Τράκας 4. Ευστάθιος Κίντζιος 

5. Θεόδωρος Γκλεζάκος 5. Κων/νος Κώτσης 

6. Παναγιώτης Νικολούδης 6. Βασίλης Σκουφίτσας 

7. 
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ.  

κ. Χαρακτινιώτη) 
7. Δέσποινα Ζαμπούκου 

8. 
Ευάγγελος Θωμόπουλος (αναπλ.  

κ. Ζούλια) 
8. Αχιλλέας Μελισσάρης 

9. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ.   

κ. Κώτση) 
9. Γρηγόρης Βαραδίνης 

 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση αιθουσών γυμναστικής 
 

Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος, κος Παναγιώτης Νικολούδης, εισηγείται 

τα κάτωθι: 
 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1284/3-7-2019 αίτηση του «Αθλητικού Συλλόγου 

TAEKWONDO ΗΛΙΔΑ», με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας του 
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Γυμναστηρίου Χολαργού (οδού Σύρου), για την περίοδο 2019-2020, εισηγούμαι, 

ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, κρίνεται ότι 

είναι δυνατή η παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο για εννιά (9) ώρες 

εβδομαδιαία. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες της παραχώρησης είναι οι εξής, 

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16:00 - 17:00 και 18:00 - 19:00, Τρίτη, Πέμπτη 

18:30 - 19:30 και Σάββατο 10:00 - 11:00.  Όσον αφορά στο οικονομικό αντίτιμο, 

προτείνεται να ισχύσει το ίδιο της προηγούμενης περιόδου 2018-1819 δηλαδή 

200,00 € μηνιαία που  αφορά λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα και ΔΕΚΟ)  

 

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1279/1-7-2019 αίτηση της «Ένωσης Φίλων Χορού & 

Μουσικής»,  με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας του 1ου ορόφου, του 

Γυμναστηρίου Παπάγου, για την περίοδο 2019-2020, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα 

με τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, κρίνεται ότι είναι δυνατή η 

παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο για δέκα (10) ώρες εβδομαδιαία. Οι 

ακριβείς ημέρες είναι: Τρίτη 19:30 -21:00, Πέμπτη 10:30 -12:00 και 19:30 - 22:30 

και Σάββατο 16:00 - 18:00. Όσον αφορά στο οικονομικό αντίτιμο, προτείνεται 

να ισχύσει το ίδιο της προηγούμενης περιόδου 2018-19, δηλαδή 300,00 € 

μηνιαία, που αφορά λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα και ΔΕΚΟ).  

 

3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.1065/3-6-19  αίτηση της  Αikido School Athens Greece, με 

θέμα την παραχώρηση ωρών στο κλειστό γυμναστήριο της οδού Σύρου, για 

την περίοδο 2019-2020, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 

επόμενης περιόδου κρίνεται ότι είναι δυνατή η παραχώρηση στον ανωτέρω 

σύλλογο για επτά (7) ώρες εβδομαδιαία. Οι ακριβείς ημέρες είναι: Τετάρτη 

20:00 -22:00, Παρασκευή 20:00 - 22:00 και Σάββατο 11:00 -14:00. Όσον αφορά το 

οικονομικό αντίτιμο, προτείνεται, να ισχύσει το ίδιο της προηγούμενης 

περιόδου  2018-2019, δηλαδή  200,00€ μηνιαία ,που αφορά λειτουργικά έξοδα 

(καθαριότητα και ΔΕΚΟ ). 

 

4. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1223/26-6-19 του ΑΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ με θέμα την 

παραχώρηση ωρών στο γήπεδο 5Χ5 στο νταμάρι Χολαργού  για την ακαδημία 

Χόκεϊ επί χόρτου, για την περίοδο 2019-2020, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα  με τον 

προγραμματισμό της επόμενης περιόδου κρίνεται ότι είναι δυνατή  η 

παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο για 2 ώρες εβδομαδιαία. Οι ακριβείς 

ημέρες είναι:  και Σάββατο 12:00 -14:00. Όσον αφορά το αντίτιμο προτείνεται 

να είναι δωρεάν. 

5. Mε την υπ’ αριθ. πρωτ. 1096/10-6-19 αίτηση του «Αθλητικού Συλλόγου 

TAEKWONDO ΠΑΠΑΓΟΥ», με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας του 1ου 

ορόφου (αίθουσα Τaekwondo) και του υπογείου, (αίθουσα ξιφασκίας) του 

Γυμναστηρίου Παπάγου, για την περίοδο 2019-2020, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα 

με τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, κρίνεται ότι είναι δυνατή η 

παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο για είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

εβδομαδιαία. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες είναι: Δευτέρα και Τετάρτη 16:00 – 

19:00, Τρίτη και Πέμπτη 16:30 - 22:30 και Παρασκευή 16:30 - 19:30. Επίσης η 

χρήση της αίθουσας της ξιφασκίας για τις μέρες Τρίτη και Πέμπτη  19:30 - 

21:00.  Όσον αφορά στο οικονομικό αντίτιμο, προτείνεται να αναπροσαρμοστεί 
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στα 800,00 € μηνιαία. Η αύξηση  αυτή κρίνεται αναγκαία διότι παρέχεται στο 

Σύλλογο δωρεάν χρήση των οργάνων γυμναστικής, γραφείο, ΔΕΚΟ κ.λ.π. και 

επίσης δεν έχει γίνει αύξηση του ποσού από το 2013. 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κατά πλειοψηφία επτά (7) υπέρ και ένα (1) κατά (κ. Γκλεζάκος),  εγκρίνει την 

παραχώρηση αιθουσών γυμναστικής, για την περίοδο 2019 – 2020, διαφοροποιώντας 

το αντίτιμο στον Αθλητικό Σύλλογο  TAEKWONDO ΠΑΠΑΓΟΥ, μετά από πρόταση 

του Προέδρου, στο ποσό των 740,00 €. 
 

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο κος Τράκας. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 42/2019 

 
 
 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

Δημήτρης Οικονόμου Παναγιώτης Νικολούδης 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Ευάγγελος Θωμόπουλος 

 Αλέξανδρος Φιλόσοσφος 
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