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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ      

& ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ»     
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηεο 12εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο 11/9/2019 

 
Αξηζκόο Απόθαζεο: 31/2019 
Πεξίιεςε Απόθαζεο: «Παξάηαζε δηάζεζεο πξνο ρξήζε αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ 
Ο.Π.ΑΘ. ζε ζπιιόγνπο θαη θνξείο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2019-2020» 
 
ηα Μειίζζηα ζήκεξα ηελ 11/9/2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 19:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ, 
ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 1766/6.9.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε 
λόκηκα ζε θάζε κέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 παξ. 2, 234 παξ.1 ηνπ άξζξνπ 67, ηνπ 
λ.3852/2010. Έγηλε δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν δεθαπέληε (15) κειώλ, 
βξέζεθαλ παξόληα ζπλνιηθά νθηώ (8) ηαθηηθά κέιε θαη πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, όπσο 
παξαθάησ: 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
1. Μνύζηξεο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο 
2. Λάδνο Βαζίιεηνο – Αληηπξόεδξνο 
3. Απνζηνιόπνπινο Θεόδσξνο - Μέινο 
4. Μάληδηνο Γεκήηξηνο - Μέινο 
5. Σζηλνύ Παλαγηώηα – Μέινο 
6. Καξειιάο Πέηξνο - Μέινο 
7. Γεσξγόπνπινο Καλέιινο – Μέινο 
8. Γθειληήο Γεκήηξηνο – Μέινο 

 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. Κηηζνύιεο Διεπζέξηνο (αλαπι. κέινο θαο Μαζκαλίδνπ) 

2. Μπάκπνπ Υξπζνύια (αλαπι. κέινο θνπ Μαπξνκκάηε) 
3. Φεηάλε Δπαγγειία (αλαπι. κέινο θνπ Υξπζάθε) 

4. Μαθξή Υαξίθιεηα (αλαπι. κέινο θαο άιαξε) 
     5.   Καπξάινπ νπηάδε Υξπζνύια (αλαπι. κέινο θαο 

Υάληδνπ)    

 

ΑΠΟΝΣΔ 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
Μαζκαλίδνπ Αηθαηεξίλε – Μέινο 
Μαπξνκκάηεο Νηθόιανο - Μέινο  
Υξπζάθεο Γεκήηξηνο – Μέινο 
άιηα Αιεμάλδξα - Μέινο 
άιαξε Διεπζεξία - Μέινο  
Υάληδνπ Μαξία - Μέινο 
Απνζηνιίδεο Κσλζηαληίλνο - Μέινο 
 
 
 
 

 
 

Οη απόληεο θιήζεθαλ λόκηκα λα παξαζηνύλ ζηε ζπλεδξίαζε. 
 

 Γξακκαηέαο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Παπαδεκεηξίνπ Κνκλελόο. 
 
 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο: 

Με ηελ ππ' αξ. 28/2019 Απόθαζε Γ.. Ο.Π.ΑΘ. ξπζκίζηεθε πξνζσξηλά ε δηάζεζε πξνο ρξήζε 

αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ Ο.Π.ΑΘ. ζε ζπιιόγνπο θαη θνξείο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2019-2020. 
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Λακβάλνληαο ππόςε όηη: 

α. Αθόκα δελ δηνξίζηεθε λέα δηνίθεζε ζηνλ Ο.Π.ΑΘ.. 

β. Οη αζιεηηθνί ζύιινγνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξσηαζιήκαηα ρξεηάδνληαη άδεηα ε νπνία ζα 

θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020. 

γ. Δίλαη απαξαίηεηε ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ αθόκα 

θαη κεηά ηνλ νξηζκό ηεο λέαο δηνίθεζεο ηνπ Ν.Π. θαη κέρξη ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Γ.. 

εηζεγνύκαζηε: 

1. ηελ παξαρώξεζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ζπιιόγνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξσηαζιήκαηα γηα νιόθιεξε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020 

2. ηελ παξάηαζε ηζρύνο ηεο ππ' αξ. 28/2019 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο 

ινηπνύο αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο έσο ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Γ.. πνπ ζα 

νξηζηεί από ηελ λέα δηνίθεζε. 

  Παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

  Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

επίζεκα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά 

Με ςήθνπο δώδεθα (12) ππέξ θαη κία (1) θαηά 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

            Μεηνςεθνύληνο ηνπ θνπ Γθειληή  

1. ηελ παξαρώξεζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ζπιιόγνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξσηαζιήκαηα γηα νιόθιεξε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020 

2. ηελ παξάηαζε ηζρύνο ηεο ππ' αξ. 28/2019 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο 

ινηπνύο αζιεηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο έσο ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Γ.. πνπ ζα 

νξηζηεί από ηελ λέα δηνίθεζε. 

 

Αλαζέηεη ηα πεξαηηέξσ ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ... 
 
Δθδόζεθε ε κε αξηζκό 31/2019 απόθαζε 
ηνπ Γ.. 
 
Δγθξίλεηαη θαη ππνγξάθεηαη:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
 

Μνύζηξεο Παλαγηώηεο 
 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

                        
             
 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
Λάδνο Βαζίιεηνο 
Απνζηνιόπνπινο Θεόδσξνο 
Μάληδηνο Γεκήηξηνο 
Σζηλνύ Παλαγηώηα 
Καξειιάο Πέηξνο 
Γεσξγόπνπινο Καλέιινο 
Γθειληήο Γεκήηξηνο 
Κηηζνύιεο Διεπζέξηνο 
Μπάκπνπ Υξπζνύια 
Φεηάλε Δπαγγειία 
Μαθξή Υαξίθιεηα 
Καπξάινπ νπηάδε Υξπζνύια 
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