
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 10/2018 

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

 
Αρ. Απόφασης                                                                 Περίληψη 
 73/2018                                                        «Έγκριση διοργάνωσης των αθλητικών εκδηλώσεων 
                                                                          α) «ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ 2018» και β) «1ο Μαθητικό 
                                                                              πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας των Δημοτικών  
                                                                         Σχολείων Καλλιθέας για τους μαθητές των τάξεων     
                                                                     της Δ’ της Ε’ και Στ΄ Δημοτικού/έγκριση   δαπάνης  και                                            
                                                                                                διάθεση πίστωσης» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 2α  Μαΐου 2018, ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 
μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 2669/27-4-2018 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 -6- τακτικά μέλη και -4- 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. Σταύρος Ζάκας, Βασιλική Μαργαρίτη, Ιωάννης Βασσάλος, 
Θεόδωρος Χαριτίδης, Αγγελική Απέργη, Βάϊος Γιαννίρης, Αικατερίνη Ζαχαράκη, 
Γεώργιος Καρβούνης και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. 
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ιωάννης Εμιρζάς, 
Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος 
Αντωνακάκης, Ιωάννης Κουφόπουλος, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη 
Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης  και Ελένη Χατσαρίδου. 
 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Ευάγγελος Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη 
και Αναστασία Μεζίνη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. 
Σταύρος Ζάκας,  Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης  και Αγγελική Τσιακμάκη.       
 
 

ΑΔΑ: 6Τ8ΘΟΛΨΦ-ΠΥΡ



      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 11ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 

Στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2018  παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε τη  διοργάνωση των αθλητικών  εκδηλώσεων α)  «ΑΓΩΝΕΣ  ΑΛΜΑΤΩΝ 

2018» και β) «1ο Μαθητικό πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας των Δημοτικών 

Σχολείων Καλλιθέας για τους μαθητές των  τάξεων της Δ΄ της  Ε΄ και ΣΤ΄ 

Δημοτικού», λαμβάνοντας υπόψη ότι στους  σκοπούς  του Νομικού μας προσώπου 

ρητά αναφέρεται και η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού αλλά και του μαζικού 

σχολικού αθλητισμού  με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (ΦΕΚ 

502/τ.Β΄/1.4.2011). 

Για το παραπάνω θέμα έχουμε να σας παραθέσουμε τα εξής: 

Το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 έχει προγραμματισθεί να διεξαχθούν  οι «ΑΓΩΝΕΣ 

ΑΛΜΑΤΩΝ» για 8η χρονιά στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης. Οι 

αγώνες αυτοί περιλαμβάνονται στο επίσημο ημερολόγιο αθλητικών εκδηλώσεων του 

ΣΕΓΑΣ και λαμβάνουν μέρος αθλητές από τα ερασιτεχνικά σωματεία  όλης της 

Ελλάδας αλλά και της Εθνικής ομάδας. 

Αυτή τη χρονιά παράλληλα με τους αγώνες αυτούς που είναι ένα μεγάλο αθλητικό 

γεγονός για την πόλη μας προτείνουμε να ενσωματωθεί για πρώτη φορά  σε  

συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 1ο Μαθητικό 

πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας των Δημοτικών Σχολείων Καλλιθέας για τους 

μαθητές των  τάξεων της Δ΄ της  Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.  

Πρόθεσή μας μέσω  αυτής της διοργάνωσης είναι, αφενός, η ενίσχυση του 

πνεύματος συνεργασίας και άμιλλας μεταξύ των μαθητών των τελευταίων τάξεων 

των δημοτικών σχολείων της πόλης μας και αφετέρου, η δυνατότητα να βρεθούν και 

να παρακολουθήσουν από κοντά τους διεθνείς αγώνες αλμάτων με  μεγάλους 

αθλητές που θα συμμετέχουν σε αυτούς. 

Προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες αλμάτων και το 1ο Μαθητικό πρωτάθλημα 

Σκυταλοδρομίας των Δημοτικών Σχολείων Καλλιθέας για τους μαθητές των  τάξεων 

της Δ΄ της  Ε΄ και ΣΤ΄  Δημοτικού   είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν οι 

παρακάτω δαπάνες . 

1.  Ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης των αγώνων στην Ομοσπονδία του Στίβου 

ΣΕΓΑΣ. 

Η ανάθεση αυτή αφορά την διασφάλιση της εγκυρότητας των αγώνων και 

περιλαμβάνει   τα παρακάτω: 

α) την παρουσία  των κριτών στους αγώνες  

β) την ηλεκτρονική  χρονομέτρηση (Φώτο φίνις)  

γ) την παρουσία του ιατρού για την ασφάλεια των αθλητών και αθλητριών 
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δ) την αθλοθέτηση των αγώνων 

Το κόστος της ανάθεσης  θα ανέρθει στο ποσό των 5.000,00 ευρώ.  

Η δαπάνη ποσού 5.000,00€ θα βαρύνει τη με στοιχεία Κ.Α.: 15/6472.0003  

εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους  και τίτλο  

«Έξοδα αθλητικών  δραστηριοτήτων με αθλητικούς φορείς»  

Παρακαλούμε, 1ον  να εγκρίνετε την διεξαγωγή και την ανάθεση των εκδηλώσεων 

στην Ομοσπονδία του Στίβου ΣΕΓΑΣ, 2ον τη δαπάνη ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00€) και 3ον τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

 

 

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. Το ΦΕΚ 502/1.4.2011(άρθρο 2 –παραγ.2 περιπτ. γ΄). 
3. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

     Εγκρίνει, 
         

1ον  την διεξαγωγή της εκδήλωσης «αγώνες αλμάτων 2018» για 8η συνεχή χρονιά, 

στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», το Σάββατο  26 Μαΐου 

2018 και την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης των αγώνων στην Ομοσπονδία 

Στίβου  ΣΕΓΑΣ αντί του ποσού ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00). 

 Η ανάθεση αυτή αφορά την διασφάλιση της εγκυρότητας των αγώνων και 

περιλαμβάνει  τα παρακάτω: 

α) την παρουσία  των κριτών στους αγώνες  

β) την ηλεκτρονική  χρονομέτρηση (Φώτο φίνις)  

γ) την παρουσία του ιατρού για την ασφάλεια των αθλητών και αθλητριών 

δ) την αθλοθέτηση των αγώνων 

2ον την διεξαγωγή παράλληλα (την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο της ανωτέρω 

εκδήλωσης)  του 1ου Μαθητικού πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας των 

Δημοτικών Σχολείων Καλλιθέας για τους μαθητές των  τάξεων της Δ΄ της  Ε΄ 

και ΣΤ΄ Δημοτικού,   σε  συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης,   

και  
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3ον την διάθεση της πίστωσης με στοιχεία Κ.Α. 15/6472.0003 και τίτλο «Έξοδα 

αθλητικών  δραστηριοτήτων με αθλητικούς φορείς»   του προϋπολογισμού τρέχοντος 

οικονομικού έτους, για το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). 

 
 
 
 
 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισε το μέλος του Δ.Σ.  κ. 

Φωτεινή Χαλαστάνη. 

  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -73- και δημοσιεύθηκε την 7/5/2018. 

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 ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ  

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ  

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

   

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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