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ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 15/2020
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης: 63/2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS
AVGOUROPOULOS
Ημερομηνία: 2020.11.03 12:15:51 EET

Την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο

του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1668/23-10-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η
οποία πραγματοποιήθηκε μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής της διάδοσης του ιού
Covid -19, σύμφωνα με την KYA 429/12-3-2020 (ΦΕΚ 850/13-3-2020 τ. Β΄).
Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών,
ανταποκρίθηκαν έντεκα (11) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό, όπως φαίνεται
παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Κατερίνα Γκούμα
Ιωάννης Κρασσάς
Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου
Νίκος Λινοξυλάκης
Έλενα – Νατάσα Καΐτσα
Νίκος Στάππας
Ιωάννης Μελέας
Μιχάλης Πανούσης
Αλκιβιάδης Πράπας (αναπλ. κας
12.
Κοσμάτου)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.

Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Αλέξανδρος Μελισσάρης
Βαρβάρα Κοσμάτου

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για
την τήρηση των πρακτικών αυτής.
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου, για μείωση καταβολής μηνιαίου

ποσού.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του ΔΟΠΑΠ, κος Στέλιος Οικονόμου, εισηγούμενος το θέμα
αναφέρει τα κάτωθι:
i.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 1624/22-10-2020 αίτημά του ο Αθλητικός Σύλλογος
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ «Παπάγου» αιτείται «την μείωση σε ποσοστό 40% της μηνιαίας
καταβολής του ποσού που έχει ψηφιστεί από το Δ.Σ.»
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ii.

iii.

iv.

v.

Το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ με την υπ’ αριθ. 44/8-9-2020, αποφάσισε την παραχώρηση
αίθουσας του 1ου ορόφου και του υπογείου, από 7/9/2020 έως 30/6/2021 με μηνιαίο
κόστος 665,00€ (μείωση κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν) και
υπογράφτηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 1375/17-09-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ του
Ν.Π. και του νόμιμου εκπροσώπου του εν λόγω Αθλητικού Συλλόγου, γνωρίζοντας
τους κανόνες λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων.
Στον Σύλλογο, παραχωρήθηκε, κατόπιν αιτήσεως του, για τους καλοκαιρινούς
μήνες, χώρος στο εσωτερικό μέρος του στίβου της Κοινότητας Παπάγου, για τις
προπονήσεις των αθλητών του και το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι και τώρα, λόγω
ευνοϊκών καιρικών συνθηκών
Το ιδιωτικό συμφωνητικό του ΔΟΠΑΠ με το αθλητικό σωματείο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΠΑΠΑΓΟΥ, δεν αποτελεί επαγγελματική μίσθωση, που να δηλώνεται στο TAXIS
NET, αλλά παραχώρηση προς χρήση και όχι εκμίσθωση του χώρου. Το αντίτιμο
δε που καταβάλλεται, καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες, ως εκ τούτου το ποσό, που
λαμβάνει ο ΔΟΠΑΠ για την παραχώρηση αυτή, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του
νόμου ως προς τη μείωση, διότι σαφώς ο νόμος αναφέρεται σε ενοίκια και όχι σε
παραχωρητήρια.
Επίσης με την υπ’ αριθ. 6/22-6-2020 απόφασή του το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ, ενέκρινε την
μη καταβολή του ποσού των 2.960,00 €, του Συλλόγου, από 01/03/2020 – 30/06/2020,
λόγω της πανδημίας του Covid-19 και των μέτρων αντιμετώπισης αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως το Δ.Σ. να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα του
Αθλητικού Συλλόγου και εφ’ όσον επιθυμεί και υπάρχει η δυνατότητα να του
παραχωρηθεί, δωρεάν, η μικρή αίθουσα γυμναστικής του 1ου ορόφου, για επιπλέον ώρες,
έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία, δεν εγκρίνει, το αίτημα του Αθλητικού Συλλόγου ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΠΑΠΑΓΟΥ, για μείωση καταβολής μηνιαίου ποσού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση
αλλά για να καλύψει τις ανάγκες του, εάν το επιθυμεί και υπάρχει η δυνατότητα, να του
παραχωρηθεί, δωρεάν, η μικρή αίθουσα γυμναστικής του 1ου ορόφου, για επιπλέον ώρες.
Λευκό ψήφισε ο κος Πανούσης
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 63/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Τα Μέλη
Αθανάσιος Κούτρας
Κατερίνα Γκούμα
Ιωάννης Κρασσάς
Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
Γεωργία Γεωργακοπούλου – Ζωγράφου
Νίκος Λινοξυλάκης
Έλενα – Νατάσα Καΐτσα
Νίκος Στάππας
Ιωάννης Μελέας
Μιχάλης Πανούσης
Αλκιβιάδης Πράπας

