
                                                  
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή 09.03.2023

                                                   Αρ.πρωτ.: - 318  -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 4 /2023 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 7/2023                 

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 08/03/2023, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 18.00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 297/02.03.2023 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου  του,  Σπυρίδωνος  Παπασπύρου  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  από  τα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της
παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών
βρέθηκαν παρόντες  - 10 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                           Απόντες

                Παπασπύρος Σπυρίδων                                                         Λέκκας Διονύσιος
                Βλαχογιάννη Μαρία                                                                 Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
                Αργυρός Ιωάννης                                                                      Αναστασιάδου Ιωάννα

                Μηλίου Βασιλική                                                                     Δάρρας Γεώργιος
                Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                      Ρουμελιώτη Θεοδώρα
                Νικολακοπούλου Βασιλική                
                Κανιώρης Νικόλαος
                Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.)
                Καφούρος Γεώργιος (αναπλ.)
                Διακογιάννης Πέτρος (αναπλ.)

                                                                        ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κος Αργυρός Ιωάννης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
“Λήψη αποφάσεως για δωρεάν

συμμετοχή σε αθλητικά
προγράμματα”

ΑΔΑ: 94ΗΧΟΛΘΒ-ΣΩΟ



Επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Λήψη αποφάσεως  για δωρεάν συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Με το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  223/16-2-2023 αίτημα το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ζητά τη δωρεάν

συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες για 2 αγοράκια, τον R.K. (ημ. γεν. 31/10/2018)

και τον P.T. (ημ. Γεν. 05/03/2016). Τα παιδιά μαζί με τις μητέρες τους βρίσκονται στην Ελλάδα τους

τελευταίους  μήνες,  καθώς  αναγκάστηκαν να  εγκαταλείψουν  το  σπίτι  τους  και  τους  δικούς  τους

ανθρώπους, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή, φιλοξενούνται σε διαμέρισμα του

Οργανισμού τους, το οποίο είναι παραχωρημένο κατόπιν δωρεάς, στο δήμο της Αγίας Παρασκευής.

Έχουν ενταχθεί σε σχολικά πλαίσια και θεωρείται  πολύ σημαντική η συμμετοχή τους σε ομάδες

δραστηριοτήτων, καθώς αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της ψυχικής

και σωματικής τους υγεία. Καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές οικονομικές δυσκολίες, παρακαλούν να

εξεταστεί το παρόν αίτημάς, προκειμένου να στηριχθούν τα δυο αγοράκια και οι μητέρες τους. Σε

γενικές  γραμμές  έχουν εκδηλώσει  ενδιαφέρον για κολύμβηση,  ποδόσφαιρο,  μπάσκετ,  αλλά είναι

ανοιχτοί να συμμετέχουν και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα/ άθλημα, υπάρχει δυνατότητα του

Π.Α.Ο.Δ.ΑΠ.. 

Για το ανωτέρω αίτημα προτείνεται η δωρεάν συμμετοχή των δύο αγοριών σε προγράμματα του

Οργανισμού μας,  κατόπιν επιλογής  τους,  όπως στίβος,  αντισφαίριση ή ενόργανη και  μπάσκετ  ή

ποδόσφαιρο στο πλαίσιο των προγραμμάτων άθλησης στα σχολεία. Η μοναδική υποχρεώση θα είναι

η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο ή παθολόγο ότι τα παιδιά είναι υγιή και μπορούν

να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΔΑ: 94ΗΧΟΛΘΒ-ΣΩΟ



Το Διοικητικό Συμβούλιο  ομόφωνα,

            
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει τη δωρεάν συμμετοχή των δύο αγοριών σε προγράμματα του Οργανισμού μας, 
κατόπιν επιλογής τους, όπως στίβος, αντισφαίριση ή ενόργανη και μπάσκετ ή ποδόσφαιρο 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων άθλησης στα σχολεία, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην 
παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  7/2023.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος  Σπυρίδων                                         Βλαχογιάννη Μαρία, Αργυρός Ιωάννης, Μηλίου Βασιλική,
                                                                                                                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης,  Νικολακοπούλου Βασιλική,                                                            
                                                                                                                 Κανιώρης Νικόλαος, Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.), Καφούρος Γεώργιος (αναπλ.)
                                                                                                                Διακογιάννης Πέτρος(αναπλ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
        Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

             το αρχείο μας.

                  Αγία Παρασκευή....................................

                                      Η Γραμματέας   

                             

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη                                                         

ΑΔΑ: 94ΗΧΟΛΘΒ-ΣΩΟ
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