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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 23/2021
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης: 78/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS
AVGOUROPOULOS
Ημερομηνία: 2021.10.14 11:04:08 EEST

Την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1486/8-10-2021 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία
πραγματοποιήθηκε μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής διάδοσης του ιού Covid - 19,
σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.60400/2021 – ΦΕΚ
4577/Τ.Β΄/3-10-2021)

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών,
ανταποκρίθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Κατερίνα Γκούμα
Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Μελέας
Μιχάλης Πανούσης
Βαρβάρα Κοσμάτου

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Μιχάλης Χατζής
Ιωάννης Κρασσάς
Σταματία Ζούλια
Αλέξανδρος Μελισσάρης
Νίκος Λινοξυλάκης
Έλενα – Νατάσα Καΐτσα
Νίκος Στάππας

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη,
για την τήρηση των πρακτικών αυτής.
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ.: 1484/7-10-2021 αιτήματος του Συνδέσμου

Ανεξάρτητων Ομάδων Ποδοσφαίρου (Σ.Α.Ο.Π.)
Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το
θέμα αναφέρει τα εξής:
Σύντομο ιστορικό:
Ο ΔΟΠΑΠ επί σειρά ετών παραχωρεί έναντι αντιτίμου (το οποίο κάθε σεζόν βασίζεται
στην απόφαση τιμολόγησης που λαμβάνεται από το Δ.Σ.) το κεντρικό γήπεδο
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ποδοσφαίρου 11Χ11, το οποίο βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο της Κοινότητας Χολαργού
στον «Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Ομάδων Ποδοσφαίρου» για τη διεξαγωγή ανεξάρτητου
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου σε δύο φάσεις (γύρους).
Με την υπ’ αριθ. 49/2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παραχώρηση για τη σεζόν 2019 – 2020.
Με την υπ’ αριθ. 51/2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η τιμολόγηση των αθλητικών
δραστηριοτήτων & των εγκαταστάσεων.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1991/8-11-2019 παραχωρητήριο του ΔΟΠΑΠ προς τον Σ.Α.Ο.Π.
ορίστηκε το κόστος για τον πρώτο γύρο στο ποσό των 5.510,00 € (58 αγώνες Χ 95,00 € =
5.510,00 €), το οποίο και εξοφλήθηκε στις 8-11-2019 σύμφωνα με την ΑΠΥ Α1814/2019.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 361/19-02-2020 παραχωρητήριο του ΔΟΠΑΠ προς τον Σ.Α.Ο.Π.
ορίστηκε το κόστος για τον δεύτερο γύρο στο ποσό των 7.790,00 € (82 αγώνες Χ 95,00 € =
7.790,00 €), το οποίο και εξοφλήθηκε στις 19-02-2020 σύμφωνα με την ΑΠΥ Α492/2020.
Κατόπιν της υποχρεωτικής καραντίνας για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19 για τους
μήνες Μάρτιο έως και Μάϊο 2020 οι αγώνες οι οποίοι είχαν πληρωθεί δεν κατέστη εφικτό
να πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου, με συνέπεια να μεταφερθεί στην επόμενη σεζόν το
ανάλογο ποσό για συμψηφισμό, ύψους 5.795,00 € (61 αγώνες Χ 95,00 €)
Με την υπ’ αριθ. 44/2020 απόφαση του Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ εγκρίθηκε η παραχώρηση του
γηπέδου στον Σ.Α.Ο.Π. για τη σεζόν 2020 – 2021 και αποφασίστηκε το αντίτιμο ανά αγώνα
να ορισθεί στο ποσό των 85,00€ και το ποσό που αντιστοιχούσε στους αγώνες που δεν
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη σεζόν να συμψηφιστεί
Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1427/24-09-2020 παραχωρητήριο του ΔΟΠΑΠ προς τον Σ.Α.Ο.Π. το
κόστος για τον πρώτο γύρο ορίστηκε στο ποσό των 1.515,00 € (86 αγώνες Χ 85,00 € = 7.310,00
€ μείον 5.795,00 €, το ποσό του συμψηφισμού από τη σεζόν 2019-2020, όσον αφορά το ποσό
του δεύτερου γύρου θα υπήρχε νεότερη επικοινωνία
Κατόπιν όμως της αναστολής λειτουργίας των αθλητικών προγραμμάτων,
δραστηριοτήτων και αγώνων που επιβλήθηκε από το Νοέμβριο 2020 έως και το Μάϊο 2021
για την αποφυγή της μετάδοσης του Covid-19 οι προγραμματισμένοι αγώνες δεν
πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους και αφενός δεν πληρώθηκε το ποσό των 1.515,00 €
και αφετέρου παρέμεινε υπόλοιπο ποσό για συμψηφισμό ως εξής:
Οφειλή σεζόν 2019-2020 προς συμψηφισμό = 5.795,00 €
Πληρωμή σεζόν 2020 – 2021 = 0,00 €
Μείον 3.655,00 € (43 αγώνες Χ 85,00 €, που πραγματοποιήθηκαν αποσπασματικά εντός του
2020).
Νέο υπόλοιπο ποσό προς συμψηφισμό στην τρέχουσα χρήση = 2.140,00 €.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 838/24-06-2021 έγγραφό του ο Σ.Α.Ο.Π. αιτήθηκε την παραχώρηση
του κεντρικού γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 του αθλητικού κέντρου κοινότητας Χολαργού
για τη σεζόν 2021 – 2022.
Με την υπ’ αριθ. 62/2021 απόφαση Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ εγκρίθηκε η παραχώρηση των ανοιχτών
και κλειστών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους περιόδου 2021 2022.
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Στο αναλυτικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην απόφαση αναγράφηκε και
εγκρίθηκε η χρήση του γηπέδου προς όφελος του ΔΟΠΑΠ (ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
παραχώρησης σε ιδιώτες έναντι αμοιβής).
Με την υπ’ αριθ. 64/2021 απόφαση Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ εγκρίθηκε η τιμολόγηση των αθλητικών
δραστηριοτήτων & των εγκαταστάσεων.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1484/07-10-2021 έγγραφό του ο Σ.Α.Ο.Π. αιτείται τον συμψηφισμό
του ποσού των 2.140,00 € στην τρέχουσα χρήση.
Κατά συνέπεια ο πρώτος γύρος για τη σεζόν έχει ως εξής:
84 επίσημοι αγώνες + 18 αγώνες προετοιμασίας = 102 αγώνες Χ 85,00 €/ ανά αγώνα =
8.670,00 €. Μείον 2.140,00 € (το ποσό του συμψηφισμού) = 6.530,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τα κάτωθι:
α) την παραχώρηση του Κεντρικού Γηπέδου κοινότητας Χολαργού στον Σ.Α.Ο.Π. για τη
διεξαγωγή του ετήσιου πρωταθλήματος και κυπέλου περιόδου 2021 – 2022 (τα οποία θα
διεξαχθούν σε δύο γύρους) κάθε Σάββατο 15.00 – 21.00 και Κυριακή 9.30 – 12.30.
Το αντίτιμο προτείνεται στο ποσό των 85,00 € ανά αγώνα για όλη τη χρονική περίοδο.
β) Το κόστος χρήσης για τον πρώτο γύρο να ορισθεί στο ποσό των 6.530,00 €.
Όσον αφορά στο κόστος χρήσης για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και του
κυπέλου θα ορισθεί σε μεταγενέστερη μεταξύ μας επικοινωνία.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει το αίτημα του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Ομάδων
Ποδοσφαίρου (Σ.Α.Ο.Π.), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
«Λευκό» ψήφισε ο κος Μιχάλης Πανούσης
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 78/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Τα Μέλη
Αθανάσιος Κούτρας
Κατερίνα Γκούμα
Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου
Ιωάννης Μελέας
Μιχάλης Πανούσης
Βαρβάρα Κοσμάτου

