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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

1911/25-10-2019 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  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 (Νανά) Παπαδογεωργάκη   

8. Γεωργία Γεωργακοπούλου   

9. Νίκος Λινοξυλάκης   

10. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα   

11. Νίκος Στάππας   

12. Ιωάννης Μελέας   

13. Μιχάλης Πανούσης   

14. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος  ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παπάγου 

Ο Προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος, κος Παναγιώτης Νικολούδης, εισηγούμενος το 

θέμα, αναφέρει τα κάτωθι: 

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παπάγου με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1738/14-10-2019 

αιτείται την αλλαγή αίθουσας προπονήσεων του Συλλόγου, σε χώρο του ισογείου και την 

μείωση των λειτουργικών εξόδων.  

Την 1/10/2018 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στο ισόγειο του Δημοτικού γυμναστηρίου, η 

ανακαινισμένη αίθουσα οργάνων γυμναστικής. Η ανακαίνιση αφορούσε στην αγορά 
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καινούργιων οργάνων και διαδρόμων γυμναστικής όπως επίσης τηλεοράσεις και ηχητικό 

σύστημα. Έτσι δημιουργήθηκε ένας ενιαίος χώρος, πλήρως εξοπλισμένος, τον οποίο 

αποδέχθηκαν με χαρά οι αθλούμενοι δημότες και ως αποτέλεσμα είχε την αύξηση των 

μελών. Δαπανήθηκαν δε αρκετά χρήματα για τη μεταφορά των οργάνων γυμναστικής 

από τον 1ο όροφο στο Ισόγειο. Παράλληλα ανακαινίστηκε ο εξωτερικός χώρος του 

Δημοτικού γυμναστηρίου, με την προσθήκη ηλεκτρικής τεντοπέργκολας, 

τραπεζοκαθισμάτων και μανιτάρια θέρμανσης, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευχάριστη η 

αναμονή των γονέων των μικρών αθλητών, των αθλούμενων και γενικότερα όλων των 

επισκεπτών.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι αρνητικά ως προς το πρώτο σκέλος του 

αιτήματός  σας, δηλαδή τη μεταφορά της αίθουσας οργάνων από το Ισόγειο στον 1ο 

όροφο. 

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του αιτήματός, δηλαδή τη μείωση των λειτουργικών 

εξόδων, προτείνω από 740 ευρώ μηνιαίως το τίμημα να μειωθεί στα 700 ευρώ μηνιαίως. 

Τέλος, όσον αφορά στην επικινδυνότητα της μετακίνησης των παιδιών μεταξύ Ισογείου 

και 1ου ορόφου, προτείνουμε τα μικρότερα παιδιά να κατεβαίνουν με τη συνοδεία του 

προπονητή τους και να παραδίδονται στους γονείς που θα περιμένουν στην είσοδο.  

Επίσης ο ΔΟΠΑΠ, κατόπιν αιτήματός του Συλλόγου και εφόσον είναι εφικτό, δύναται να 

παραχωρήσει περισσότερες ώρες στην αίθουσα του Υπογείου «Μαριάνθη Χατζάκη». 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει: 

Ως προς το πρώτο σκέλος, τη μη μεταφορά της αίθουσας οργάνων από το Ισόγειο στον 1ο 

όροφο. 

«Λευκό» ψήφισε ο κος Μιχάλης Πανούσης 

Ως προς το δεύτερο σκέλος, ψήφισαν κατά της μείωσης των λειτουργικών εξόδων οι κ. κ. 

Υφαντής, Χατζής, Γκούμα, Κρασσάς, Ζούλια, Παπαδογεωργάκη, Γεωργακοπούλου, 

Λινοξυλάκης, Καΐτσα και Στάππας.  

Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Αυγουρόπουλος, Πανούσης, Μελέας και κ. Κοσμάτου  
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 67/2019 
 
 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Ιωάννης Κρασσάς 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Σταματία Ζούλια 

 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου 

 Νίκος Λινοξυλάκης 

 Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

 Νίκος Στάππας 

 Ιωάννης Μελέας 

 Μιχάλης Πανούσης 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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