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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 16η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα 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. 999/12-7-2018 

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 εννέα (9) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, της εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Γιώργος Τσουροπλής 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Σταματία Ζούλια 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Δέσποινα Ζαμπούκου 

4. Μιχάλης Τράκας 4. Αχιλλέας Μελισσάρης 

5. Θανάσης Χαρακτινιώτης 5. Θεόδωρος Γκλεζάκος 

6. Ευστάθιος Κίντζιος 6. Παναγιώτης Νικολούδης 

7. Κων/νος Κώτσης   

8. Βασίλης Σκουφίτσας   

9. Γρηγόρης Βαραδίνης   

10. 
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου 

Τσουροπλή) 
  

11. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κας 

Ζούλια) 
  

12. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν της η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή χορηγιών 

Α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι μετά την συνάντηση με την 

εκπρόσωπο του   CITY UNITY COLLEGE, συζήτησαν για την υπογραφή ενός μνημονίου 
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συνεργασίας με το ΔΟΠΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει χορηγίες υποτροφιών, ύψους 75.000,00 

€ έτους 2018 – 2019. 
 

Αναλυτικά: 
 

i. 1 πλήρη υποτροφία 100% προπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Φυσικής 

Αγωγής αξίας 24.000,00 €   

[κόστος διδάκτρων ανά έτος σπουδών: 6.000,00 € - Φοίτηση: 4 έτη] ** 
 

ii. 1 μερική υποτροφία 50%  προπτυχιακού προγράμματος  του τμήματος Φυσικής 

Αγωγής αξίας 12.000,00 € (κόστος διδάκτρων  ανά έτος σπουδών 3.000,00 €  - 

φοίτηση 4 έτη) ** 
 

 ** (υποχρεωτική  καταβολή, από τους εγγεγραμμένους σπουδαστές, προς το  αλλοδαπό 

Πανεπιστήμιο, ύψους 500,00 € ανά έτος) 
 

iii. 1 πλήρη υποτροφία 100% σε προπτυχιακό πρόγραμμα του Cardiff Metropolitan 

University  (σε τομέα Επιχειρησιακό η Ψυχολογίας η Πληροφορικής) αξίας 16.500,00 

€ 

  [κόστος διδάκτρων ανά έτος σπουδών: 5.500,00 € - Φοίτηση: 3 έτη] ** 
 

** ( Η υποχρεωτική συμμετοχή των 700 λιρών ανά έτος προς το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο 

καταβάλλεται  από τον εγγεγραμμένο φοιτητή ανά έτος) 
 

iv. 1 πλήρη υποτροφία 100% για Ηigher National Diploma Pearson /Edexcel  (επίπεδο 

σπουδών 5) σε Hospitality Management  η Αθλητική  Δημοσιογραφία,  αξίας 9.000,00 

€ (4.500,00 € ανά έτος- 2ετής φοίτηση)** 
 

v. 1 μερική υποτροφία  50%  για Ηigher National Diploma Rearson /Edexcel (επίπεδο 

σπουδών  5) σε Hospitality  Management  η Αθλητική  Δημοσιογραφία, 

αξίας  4.500,00 €  (2.250,00 € ανά έτος - 2ετής φοίτηση)** 

 ** (καταβολή υποχρεωτική 500,00 € προς τον Βρετανικό,  Επαγγελματικό Φορέα το πρώτο 

έτος μόνο). 
 

vi. 1 πλήρη υποτροφία 100%  στο CITY UNITY IEK, αξίας 5.600,00 € 

 [κόστος διδάκτρων ανά έτος σπουδών: 2.800,00 € - Φοίτηση: 2 έτη]  

  

vii.  2 μερικές υποτροφίες, αξίας 4.000,00€  
  
[υποτροφία 1.000,00 € ανά έτος- φοίτηση 2 έτη σπουδών] 

 (τομείς Μαγειρικής - Chef ή Διοίκηση / Οικονομία  ή Διαφήμιση / 

Μάρκετινγκ  η  Πληροφορική). 

 

Ο ΔΟΠΑΠ ανταποδοτικά θα διαθέσει χώρους στις αθλητικές του εγκαταστάσεις, για τη 

διαφήμιση του ανωτέρω κολλεγίου. 

Για τη διάθεση των υποτροφιών, ο ΔΟΠΑΠ, θα προβεί σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, μέσω 

της ιστοσελίδας του, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. 

Η χορήγηση των υποτροφιών θα διεξαχθεί με κλήρωση, ανάλογα με το αντικείμενο και 

την υποτροφία που θα επιλέξει ο καθένας.  
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Β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι μετά από συνάντηση με 

εκπρόσωπο της εταιρείας e-tennis, (εταιρεία εισαγωγής αθλητικών ειδών), συζητήθηκε η 

χορηγική πρόταση  της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει την περίφραξη  με αντιανεμικά 

πανό, δύο (2) γηπέδων τένις στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και ενός γηπέδου τένις 

στην  οδό Κλειούς, της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.  

Ο ΔΟΠΑΠ, εφ’ όσον χρειαστεί, για τις ανάγκες του προγράμματος τένις,   εξοπλισμό, θα 

προμηθεύεται από την ως άνω εταιρεία, για ένα έτος από την έναρξη της συμφωνίας. 

 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αποδοχή χορηγιών: 

1. Από το CITY UNITY COLLEGE, και 

2. Από την εταιρεία εισαγωγής αθλητικών ειδών e-tennis, σύμφωνα με την παραπάνω 

εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 64/2018  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτριος Οικονόμου Θανάσης Χαρακτινιώτης 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 

 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Κυριακή Κουμπούρου 

 Πέτρος Παπαλέξης 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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