
                                                                                                                                                                  

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                     Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 8/2020 

                 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

                                     Αριθ. Απόφασης: 39/2020 

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Πέμπτη 16/7/2020 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε 

δια ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1 και της υπ’ αριθ. 163/33282/29-5-2020 

εγκυκλίου, τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1124/10-7-2020 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 (10) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά όπως 

εμφαίνεται παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Σταματία Ζούλια 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

4. Κατερίνα Γκούμα 4. Μιχάλης Πανούσης 

5. Ιωάννης Κρασσάς 5. Βαρβάρα Κοσμάτου 

6. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

7. Γεωργία Ζωγράφου -Γεωργακοπούλου   

8. Νίκος Λινοξυλάκης   

9. Νίκος Στάππας   

10. Ιωάννης Μελέας   

11. 
Αντώνης Παντελιός (αναπλ. κας 

Παπαδογεωργάκη) 
  

12. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου 

Πανούση) 
  

13. Άλκης Πράπας (αναπλ. κας Κοσμάτου)   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.                                                                                                                                                           

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 

ΑΔΑ: 6ΚΣΔΟΛΥΡ-ΔΙ1



ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αιτήματος Αθλητικού Σωματείου «Κηφισιά» Μπιτς Ακτίβιτις.  

Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού/Οικονομικού Τμήματος, κος Χρήστος Γιωτόπουλος, 

εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα κάτωθι: 

 

Ο ΔΟΠΑΠ έχει συνάψει με το Αθλητικό Σωματείο Κηφισιά Μπιτς Ακτίβιτς  δύο 

συμβάσεις για την εκμίσθωση των γηπέδων beach volley που βρίσκονται στο 

Αθλητικό κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου ως εξής: 

Α) την υπ. αριθ. πρωτ. 880/1-7-2016 χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών (άρθρο 3), 

άρχουσα στις 1/7/2016 και λήγουσα στις 30/6/2020 με δυνατότητα παράτασης αυτής 

για δύο (2)  ακόμη έτη, μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο πλευρών (εκμισθωτή και 

μισθωτή). 

Το αρχικό μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των 630,00€ μηνιαίως, με προσαύξηση κατά 

ποσοστό 3% , το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε  καταβαλλόμενου μισθώματος 

στο τέλος κάθε μισθωτικού έτους (άρθρο 4). 

Β) την υπ. αριθ. πρωτ. 1855/22-12-2017 χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών άρθρο 3), 

άρχουσα στις 22/12/2017 και λήγουσα στις 21/12/2020 με δυνατότητα παράτασης αυτής 

για δύο (2) ακόμη έτη, μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο πλευρών (εκμισθωτή και 

μισθωτή). 

Το αρχικό μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των 350,00€ μηνιαίως, με προσαύξηση κατά 

ποσοστό 3% , το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε  καταβαλλόμενου μισθώματος 

στο τέλος κάθε μισθωτικού έτους (άρθρο 4). 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 940/29-06-2020 αίτηση του, το Αθλητικό Σωματείο Κηφισιά 

Μπιτς Ακτίβιτις, δια του νόμιμου εκπροσώπου αυτού κου Ταμπουρατζή 

Κωνσταντίνου, αιτείται τις προβλεπόμενες παρατάσεις των δύο (2) ετών για την  κάθε 

σύμβαση. 

Προτείνεται όπως το Δ.Σ. εγκρίνει τα παρακάτω: 

Α) Παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 880/1-7-2016 σύμβασης για δύο (2) έτη, από 1/7/2020 

έως 30/6/2022, με ετήσια προσαύξηση του μηνιαίου μισθώματος κατά ποσοστό  3%. 

Β) Παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 1855/22-12-2017 σύμβασης για δύο (2) έτη, από 

22/12/2020 έως 21/12/2022, με ετήσια προσαύξηση του μηνιαίου μισθώματος κατά 

ποσοστό 3%. 

Όλοι οι λοιποί όροι των αρχικών συμβάσεων παραμένουν όπως ακριβώς έχουν. 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το αίτημα του Αθλητικού Σωματείου «Κηφισιά» Μπιτς Ακτίβιτις, για 

παράταση συμβάσεων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.  

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 35/2020 

ΑΔΑ: 6ΚΣΔΟΛΥΡ-ΔΙ1



 

 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Ιωάννης Κρασσάς 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Ζωγράφου - Γεωργακοπούλου 

 Νίκος Λινοξυλάκης 

 Νίκος Στάππας 

 Ιωάννης Μελέας 

 Αντώνης Παντελιός 

 Πέτρος Παπαλέξης 

 Άλκης Πράπας 
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