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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 

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

αριθ. πρωτ. 1604/27-9-2019  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 δέκα τέσσερα (14) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, 

κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Αλέξανδρος Μελισσάρης  

2. Μιχάλης Υφαντής   

3. Μιχάλης Χατζής   

4. Κατερίνα Γκούμα   

5. Ιωάννης Κρασσάς   

6. Σταματία Ζούλια   

7. Δέσποινα Παπαδογεωργάκη   

8. Γεωργία Γεωργακοπούλου   

9. Νίκος Λινοξυλάκης   

10. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα   

11. Νίκος Στάππας   

12. Ιωάννης Μελέας    

13. Μιχάλης Πανούσης   

14. Βαρβάρα Κοσμάτου   

15. 
Νίκος Μπαλής – Μπαλατσός 

(αναπλ. κου Μελισσάρη) 
  

 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Παραχώρηση χώρων 
 

ΑΔΑ: ΩΟΖΩΟΛΥΡ-ΓΘΨ



Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος, κος Παναγιώτης Νικολούδης, εισηγείται 

τα κάτωθι: 
 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1556/16-9-2019 αίτηση του Συλλόγου Kρητών Παπάγου 

Χολαργού «Ο Ψηλορείτης», με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας 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 τέσσερις  (4) ώρες εβδομαδιαία. Οι 

ακριβείς ημέρες και ώρες της παραχώρησης είναι: Πέμπτη 17:00 - 19:00 

(προσωρινά, μέχρι να ξεκινήσει πρόγραμμα του ΔΟΠΑΠ) και Κυριακή 18:00 - 

20:00.  Η παραχώρηση της αίθουσας προτείνεται να είναι δωρεάν. 

 

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1596/24-9-2019 αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου 

Αξ/κών «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»   με θέμα την παραχώρηση του κλειστού 

γυμναστηρίου Αντώνης Τρίτσης   για την περίοδο 2019-2020, κάθε Κυριακή 

20:30 – 22:00  εισηγούμαι, ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επόμενης 

περιόδου, κρίνεται ότι είναι δυνατή η παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο.     

Όσον αφορά στο οικονομικό αντίτιμο, προτείνεται να  είναι 2.500,00 € για όλο 

το έτος, που αφορά λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα και ΔΕΚΟ). 

 

3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1597/24-9-19  αίτηση του κ. Φιλιππόπουλου  Νίκου 

εισηγούμαι, ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου 

κρίνεται ότι είναι δυνατή η παραχώρηση στον ανωτέρω ιδιώτη μία (1) ώρα 

χρήσης του γηπέδου αντισφαίρισης  (2) της οδού Νευροκοπίου κάθε Τετάρτη 

22:00 – 23:00 από Οκτώβριο μέχρι τέλη Δεκεμβρίου (με δυνατότητα 

επέκτασης).   Όσον αφορά στο οικονομικό αντίτιμο, προτείνεται, να είναι 8,00 

€ ανά ώρα χρήσης του γηπέδου. 

 

4. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1567/18-9-19 αίτηση  του «Πολωνικού σχολείου  - 

Ζίγκμουντ Μινέικο», με θέμα την παραχώρηση ωρών στο  Β γήπεδο 11Χ11 στο 

νταμάρι Χολαργού,  για το μάθημα της φυσικής αγωγής του σχολείου, για την 

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

επόμενης περιόδου κρίνεται ότι είναι δυνατή  η παραχώρηση στο ανωτέρω 

εκπαιδευτήριο  για έξι (6) ώρες εβδομαδιαία από 8:00 – 14:00. Η μέρα θα 

καθορίζεται μετά από συνεννόηση, με το σχολείο.  Όσον αφορά στο αντίτιμο 

προτείνεται να είναι δωρεάν, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης του 

σχολείου.  

 

                  

Η προϊσταμένη του πολιτιστικού τμήματος του ΔΟΠΑΠ κα Κοσμάτου Βαρβάρα 

εισηγούμενη το θέμα αναφέρει ότι ο συγγραφέας Αντώνιος Κρύσιλας με το υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΟΠΑΠ 1581/23.9.2019 αίτημά του ζητά από το ΔΟΠΑΠ τη συνέχιση του 

περυσινού επιτυχημένου προγράμματος δημιουργικής γραφής και την παραχώρηση 

χώρου για τη διεξαγωγή δύο κύκλων μαθημάτων δημιουργικής γραφής κάθε 

Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 18.00-20.30 συνολικής διάρκειας 60 ωρών με αντίτιμο 

40,00€ μηνιαίως.   

 

ΑΔΑ: ΩΟΖΩΟΛΥΡ-ΓΘΨ



Προτείνεται όπως παραχωρηθεί στον κ. Κρύσιλα για το σεμινάριο δημιουργικής 

γραφής η αίθουσα σεμιναρίων της βιβλιοθήκης του ΔΟΠΑΠ, Αγαμέμνονος 4, κάθε 

Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 18.00-20.30 με ημερομηνία έναρξης Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 

και διάρκεια 60 ωρών συνολικά. Για τα λειτουργικά έξοδα της αίθουσας, ρεύμα, 

θέρμανση, νερό, καθαριότητα προτείνεται να καταβάλλεται στο ΔΟΠΑΠ από τον κ. 

Κρύσιλα το ποσό των 40,00€  ευρώ μηνιαίως. Αν δε λειτουργήσει ο ένας από τους δύο 

κύκλους μαθημάτων (Δευτέρας ή Τρίτης), η μηνιαία καταβολή προς τον ΔΟΠΑΠ θα 

μειωθεί κατά το ήμισυ.      

                                                                                                                

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την παραχώρηση χώρων σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση. 
 

«Λευκό» ψήφισαν οι  κ. κ.  Μιχάλης Πανούσης, Νίκος Στάππας και Έλενα Νατάσα 

Καΐτσα. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 60/2019 

 
 
 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Ιωάννης Κρασσάς 

 Σταματία Ζούλια 

 Δέσποινα Παπαδογεωργάκη 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου 

 Νίκος Λινοξυλάκης 

 Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

 Νίκος Στάππας 

 Ιωάννης Μελέας 

 Μιχάλης Πανούσης 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 

 Νίκος Μπαλής – Μπαλατσός 
 

ΑΔΑ: ΩΟΖΩΟΛΥΡ-ΓΘΨ
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