
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.3/2018 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                            Περίληψη 
      12/2018                                                  «Συμπλήρωση / τροποποίηση παραγράφου στο  σχέδιο        

                                                             Διοίκησης και Λειτουργίας Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού 
                                                                            και Αναψυχής Δήμου Καλλιθέας αριθ. απόφ. Δ.Σ 45/2015.» 
 

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της 
εβδομάδας  Πέμπτη   και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 582/30-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -5- τακτικά μέλη και -6- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος 
Χαριτίδης, Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη,  Βάϊος 
Γιαννίρης, Αικατερίνη Ζαχαράκη, Γεώργιος Καρβούνης και Αγγελική Χαλαστάνη. 
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ Κυριακή Δαμουλιάνου, Ιωάννης Εμιρζάς, 
Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος 
Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Νικόλαος Αφέντογλου, Αβαρικιώτης Γεώργιος, 
και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Ευάγγελος Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ιωάννης 
Κουφόπουλος  και Ευγενία Στόλη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά 
μέλη κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη και Βάϊος 
Γιαννίρης.       
 
      
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
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«Συμπλήρωση / τροποποίηση παραγράφου στο  σχέδιο Διοίκησης και Λειτουργίας 
Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής Δήμου Καλλιθέας αριθ. απόφ. Δ.Σ 
45/2015.»  
 
       Παρακαλούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως συμπεριλάβετε και το 

παρακάτω θέμα: «Συμπλήρωση / τροποποίηση παραγράφου στο  σχέδιο Διοίκησης 

και Λειτουργίας Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής Δήμου Καλλιθέας αριθ. 

απόφ. Δ.Σ 45/2015» 

Για το πιο πάνω θέμα έχουμε να σας παραθέσουμε τα παρακάτω: 

      Το Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας λειτουργεί 

από τον Οκτώβριο 2013 και έχει  αποστολή  με την λειτουργία του, όπως 

αναγράφεται και στο κανονισμό λειτουργίας του να αποτελέσει ένα σημαντικότατο 

πόλο έλξης των κατοίκων του Δήμου Καλλιθέας αλλά και όλων των γειτονικών 

περιοχών, για άθληση και ψυχαγωγία. 

         Με την με αριθ. 45/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία 

επικυρώθηκε με την 241/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από 18 

μήνες λειτουργίας το αρχικό σχέδιο του τρόπου Διοίκησης και λειτουργίας του 

κολυμβητηρίου και των υπόλοιπων υποδομών του Δημοτικού  Πάρκου  Αθλητισμού 

και Αναψυχής συμπληρώθηκε, βελτιώθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα  

οι πολίτες  έχοντας βεβαίως πρωτίστως  εκπληρώσει το βασικό του στόχο που είναι 

να αποτελέσει  ένα μοναδικό χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας  για όλους, παιδιά και 

ενήλικες δημότες, κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας αλλά και των όμορων δήμων.  

       Σήμερα  λοιπόν μετά από σχεδόν πέντε χρόνια συνεχούς  λειτουργίας 

δημιουργείται  η  ανάγκη  προσαρμογής  στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της  

κοινωνίας,  στην ανάγκη ανάπτυξης των δυνατοτήτων του πάρκου  ταυτόχρονα με 

την όσο το δυνατό   καλύτερη  εξυπηρέτηση των πολιτών με προγράμματα και 

υπηρεσίες. 

       Εξάλλου,  μέσα από τον εκσυγχρονισμό  των αθλητικών  εγκαταστάσεων  που 

βρίσκονται  στον  Δήμο Καλλιθέας και παράλληλα με την ολοκλήρωση του Κέντρου 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο, 

αποτελεί ένα διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό αστικό 

τόπο, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού,  ο 

«αθλοτουρισμός», που μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει στην  τοπική κοινωνία 

(αγορά,  εστίαση, ξενοδοχεία κλπ). 

 Παρακαλούμε πολύ αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα όπως 

εγκρίνετε την παρακάτω συμπλήρωση/τροποποίηση παραγράφου  στον Κανονισμό 

Διοίκησης και Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου αθλητισμού και Αναψυχής όπως 

παρακάτω: 

 

ΑΔΑ: 73Τ7ΟΛΨΦ-ΓΑΒ



Α. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ στην πρώτη  ενότητα  με τίτλο  
 

  Λειτουργία της εγκατάστασης όλον το χρόνο  
 
Στην οποία αναγράφονται τα εξής: 
Το Δημοτικό κολυμβητήριο είναι από τα ελάχιστα  κολυμβητήρια που θα 

παραμένουν ανοικτά και την Κυριακή για το κοινό ενώ η πρόσβαση θα 

εξασφαλίζεται 12 μήνες το χρόνο. Ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο,  Αύγουστο και 

Φεβρουάριο θα προγραμματίζεται η  φιλοξενία ομάδων του εξωτερικού για την 

καλοκαιρινή ή χειμερινή προετοιμασία τους και στόχο την ενίσχυση των εσόδων 

της εγκατάστασης. 

 

Να συμπληρωθεί / τροποποιηθεί ως εξής: 

 

Το Δημοτικό κολυμβητήριο είναι από τα ελάχιστα  κολυμβητήρια που θα 

παραμένουν ανοικτά και την Κυριακή για το κοινό ενώ η πρόσβαση θα 

εξασφαλίζεται 12 μήνες το χρόνο. Ειδικότερα για όλους τους μήνες του χρόνου  

ανάλογα με την εποχικότητα και την επισκεψιμότητα του κολυμβητηρίου θα 

προγραμματίζεται η  φιλοξενία ομάδων του εξωτερικού για την καλοκαιρινή ή 

χειμερινή προετοιμασία τους με στόχο την ανάπτυξη του αθλοτουρισμού. 

Η χρέωση ανά ώρα χρήσης και ανά διαδρομή των κολυμβητικών δεξαμενών, 

ανέρχεται  στο ποσό των 12,00 (δώδεκα ευρώ) για το χρονικό διάστημα από τον 

μήνα Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο και 15,00€ (δεκαπέντε ευρώ) για το χρονικό 

διάστημα από τον μήνα Μάιο έως Αύγουστο. 

Οι διαδρομές θα  παραχωρούνται  κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες και δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία του 

κολυμβητηρίου και η άθληση των μελών του. 

 

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
2. Την υπ’ αριθ. 425/2013 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του 

Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής του Δήμου 
Καλλιθέας 

3. Την υπ’ αριθ.45/2015 απόφαση Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου 
4. Την υπ’ αριθ. 241/2015 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής του Δήμου 
Καλλιθέας 

5. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
 

Εγκρίνει, την παρακάτω συμπλήρωση/τροποποίηση παραγράφου  στον Κανονισμό 

Διοίκησης και Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου αθλητισμού και Αναψυχής όπως 

παρακάτω: 

Α. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ στην πρώτη  ενότητα  με τίτλο  
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  Λειτουργία της εγκατάστασης όλον το χρόνο  
Στην οποία αναγράφονται τα εξής: 

Το Δημοτικό κολυμβητήριο είναι από τα ελάχιστα  κολυμβητήρια που θα 

παραμένουν ανοικτά και την Κυριακή για το κοινό ενώ η πρόσβαση θα 

εξασφαλίζεται 12 μήνες το χρόνο. Ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο,  Αύγουστο και 

Φεβρουάριο θα προγραμματίζεται η  φιλοξενία ομάδων του εξωτερικού για την 

καλοκαιρινή ή χειμερινή προετοιμασία τους και στόχο την ενίσχυση των εσόδων 

της εγκατάστασης. 

 

Να συμπληρωθεί / τροποποιηθεί ως εξής: 

 

Το Δημοτικό κολυμβητήριο είναι από τα ελάχιστα  κολυμβητήρια που θα 

παραμένουν ανοικτά και την Κυριακή για το κοινό ενώ η πρόσβαση θα 

εξασφαλίζεται 12 μήνες το χρόνο. Ειδικότερα για όλους τους μήνες του χρόνου  

ανάλογα με την εποχικότητα και την επισκεψιμότητα του κολυμβητηρίου θα 

προγραμματίζεται η  φιλοξενία ομάδων του εξωτερικού για την καλοκαιρινή ή 

χειμερινή προετοιμασία τους με στόχο την ανάπτυξη του αθλοτουρισμού. 

Η χρέωση ανά ώρα χρήσης και ανά διαδρομή των κολυμβητικών δεξαμενών, 

ανέρχεται  στο ποσό των 12,00 (δώδεκα ευρώ) για το χρονικό διάστημα από τον 

μήνα Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο και 15,00€ (δεκαπέντε ευρώ) για το χρονικό 

διάστημα από τον μήνα Μάιο έως Αύγουστο. 

Οι διαδρομές θα  παραχωρούνται  κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες και δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία του 

κολυμβητηρίου και η άθληση των μελών του. 

 

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κκ. 

Βασιλική Μαργαρίτη και Ιωάννης Κουφόπουλος. 

Πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος του Δ.Σ., κ. 

Παντελής Μωυσής. 

     Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -12- και δημοσιεύθηκε την 2/2/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 

 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ   

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ  

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ  

   ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 
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