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Απόσπασμα
Από το Πρακτικό Νο: 19/2018
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η

Αριθ. Απόφασης: 80/2018
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού
(Περικλέους 55), την 11η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1418/5-10-2018
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 επτά (7) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτρης Οικονόμου
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου
8.
Τσουροπλή)
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ.
9.
κου Σκουφίτσα)
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου
10.
Νικολούδη)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μιχάλης Τράκας
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Γιώργος Τσουροπλής
Κων/νος Κώτσης
Βασίλης Σκουφίτσας
Δέσποινα Ζαμπούκου
Αχιλλέας Μελισσάρης

8. Παναγιώτης Νικολούδης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν της η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Θέμα 2ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση δύο
γραφείων και αθλητικών χώρων
Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού τμήματος κος Παναγιώτης Νικολούδης, εισηγούμενος το
θέμα, αναφέρει τα κάτωθι:

ΑΔΑ: ΩΤΘΔΟΛΥΡ-7ΗΙ
1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1450/9-10-2018 αίτησή της, η Αθλητική Ένωση Χολαργού
ζητά την παραχώρηση των δύο γραφείων που βρίσκονται στο τέρμα της οδού Σύρου,
για τις αυξημένες ανάγκες της ομάδας λόγω συμμετοχής της στο πρωτάθλημα Α1
μπάσκετ. Τα συγκεκριμένα γραφεία βρίσκονται σε συγκρότημα γραφείων –
αποδυτηρίων των γηπέδων 5Χ5 στο «νταμάρι». Τα παραπάνω γραφεία θα
παραχωρηθούν για ένα (1) έτος, δωρεάν, με την υποχρέωση ο σύλλογος να
αναλάβει την ριζική ανακαίνιση αυτών.
2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1436/8-10-18 αίτηση του ο κος Ηλίας - Ιάσων Πολίτης, ως
εκπρόσωπος του Μορφωτικού Συλλόγου «Αίας Χολαργού» αιτείται την παραχώρηση
δύο (2) ωρών, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΔΟΠΑΠ, για μαθήματα
πυγμαχίας σε ενήλικες και παιδιά.
Η χρήση θα είναι για το έτος 1018-2019, τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Πέμπτη 16.30 – 17.30 και Σάββατο 12.30 – 13.30
Προτείνεται όπως, για τα λειτουργικά έξοδα της αίθουσας (ρεύμα, καθαριότητα
κ.λ.π.), το κόστος να είναι εξήντα ευρώ (60,00 €), μηνιαίως.
3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1462/10-10-2018 αίτηση του, ο Αθλητικός σύλλογος
«Oλυμπιάδα» Παπάγου, αιτείται την χρήση του νέου χώρου του στίβου στο
αθλητικό κέντρο Παπάγου, για την διεξαγωγή προπονήσεων, εκγύμνασης και
ενδυνάμωσης των ακαδημιών του, για το έτος 2018-2019, τις ακόλουθες μέρες και
ώρες:
Δευτέρα 18.00 - 20.00, Τρίτη 16.45 - 18.45, Τετάρτη 19.15 - 20.15, Πέμπτη 17.30 - 19.30,
Σάββατο 16.30 – 17.30 και Κυριακή 15.45 – 17.30.
Η εγκατάσταση διατίθεται δωρεάν ,και θα είναι σε παράλληλη χρήση με το κοινό.
Υποχρέωση των ανωτέρω Συλλόγων είναι η τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας των
Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία εννέα (9) υπέρ και ένα (1) κατά (κος Γκλεζάκος), εγκρίνει τα κάτωθι:
1. Στην Αθλητική Ένωση Χολαργού, την παραχώρηση των δύο γραφείων που
βρίσκονται σε συγκρότημα γραφείων – αποδυτηρίων των γηπέδων 5Χ5 στο
«νταμάρι», στο τέρμα της οδού Σύρου, για τις αυξημένες ανάγκες της ομάδας λόγω
συμμετοχής της στο πρωτάθλημα Α1 μπάσκετ. Τα παραπάνω γραφεία θα
παραχωρηθούν για ένα (1) έτος, δωρεάν, με την υποχρέωση ο σύλλογος να
αναλάβει την ριζική ανακαίνιση αυτών.
2. Στο Σύλλογο «Αίας Χολαργού» την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
του ΔΟΠΑΠ, για μαθήματα πυγμαχίας σε ενήλικες και παιδιά.
Η χρήση θα είναι για το έτος 1018-2019, τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Πέμπτη 16.30 – 17.30 και Σάββατο 12.30 – 13.30
Προτείνεται όπως, για τα λειτουργικά έξοδα της αίθουσας (ρεύμα, καθαριότητα
κ.λ.π.), το κόστος να είναι εξήντα ευρώ (60,00 €), μηνιαίως.
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3. Στον Αθλητικό σύλλογο «Oλυμπιάδα» Παπάγου, την χρήση του νέου χώρου του
στίβου στο αθλητικό κέντρο Παπάγου, για την διεξαγωγή προπονήσεων,
εκγύμνασης και ενδυνάμωσης των ακαδημιών του, για το έτος 2018-2019, τις
ακόλουθες μέρες και ώρες:
Δευτέρα 18.00 - 20.00, Τρίτη 16.45 - 18.45, Τετάρτη 19.15 - 20.15, Πέμπτη 17.30 - 19.30,
Σάββατο 16.30 – 17.30 και Κυριακή 15.45 – 17.30.
Η εγκατάσταση διατίθεται δωρεάν, και θα είναι σε παράλληλη χρήση με το κοινό.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 80/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου
Αριστείδης Πανταζόπουλος
Χρήστος Γιωτόπουλος

