
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.05/2019 

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

 
Αρ. Απόφασης                                                             Περίληψη 

  32/2019                                                   «Διοργάνωση εθελοντικού καθαρισμού & καλλωπισμού    
                                                                               της Ν/Α μαρίνας Καλλιθέας σε συνεργασία 
                                                                                   με αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  
και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ’ 
αριθ. πρωτ.1473/07-03-2019 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 -7- 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, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος, 
Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, 
Γεώργιος Αντωνακάκης, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. 
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, 
Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ανασταστασία Μεσουρίδου διότι απουσιάζουν τα 
αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής 
Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 13ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
 
Παρακαλούμε όπως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προσεχούς Διοικητικού 

Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το παρακάτω  θέμα: «Διοργάνωση εθελοντικού 

καθαρισμού και καλλωπισμού της ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας  σε συνεργασία 

ΑΔΑ: ΨΤΛ4ΟΛΨΦ-ΤΦΟ



με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία New Wrinkle». 

Για το παραπάνω θέμα παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη: 

α)  ότι στους  σκοπούς  του Νομικού μας προσώπου ρητά αναφέρεται και η  

διοργάνωση 

αθλητικών αγώνων, εκδηλώσεων και συναντήσεων κάθε μορφής, επιστημονικών και 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, και συζητήσεων, κοινωνικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων  (ΦΕΚ 502/1.4.2011) συναφών με το αντικείμενο δραστηριοτήτων του. 

β) Τη με αριθ. πρωτ. 905/14.2.2019 επιστολή της μη κερδοσκοπικής εταιρείας New 

Wrinkle,  με την οποία ζητείται η συνδιοργάνωση  εθελοντικού καθαρισμού και 

καλλωπισμού της ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας  την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής δύτες υπό την καθοδήγηση ομάδας με αντίστοιχη 

εμπειρία θα καθαρίσουν το βυθό,  ενώ ομάδα εθελοντών θα μαζέψουν απορρίμματα 

από τη θαλάσσια επιφάνεια και  τους χερσαίους χώρους. Επίσης  μικροί και μεγάλοι 

θα βοηθήσουν  στην αισθητική αποκατάσταση  τμήματος της κεντρικής τοιχοποιίας με 

βάψιμο και  δημιουργία τοιχογραφιών.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν τόσο για τη δράση  περιβαλλοντικών οργανώσεων και για το θαλάσσιο 

αθλητισμό  όσο  και για την ασφάλεια στη θάλασσα.   

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας ως 

ανοιχτός χώρος συνάντησης και αναψυχής αλλά και κέντρο αθλητικών και άλλων 

δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη θάλασσα  

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη «Διοργάνωση εθελοντικού καθαρισμού και 

καλλωπισμού της ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας  σε συνεργασία με την αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία New Wrinkle», την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. 

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής δε θα προκαλέσει  δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

 

 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.To ΦΕΚ 502/1.4.2011 
           3.Τη με αριθ. πρωτ. 905/14.2.2019 επιστολή της μη κερδοσκοπικής εταιρείας New    
              Wrinkle 
           4.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 
 

Εγκρίνει, 

 τη «Διοργάνωση εθελοντικού καθαρισμού και καλλωπισμού της ναυταθλητικής 

μαρίνας Καλλιθέας  σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία New 

Wrinkle», την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. 

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής δε θα προκαλέσει  δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους. 
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 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισε λευκό το μέλος του Δ.Σ. κ. 

Φωτεινή Χαλαστάνη. 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -32- και δημοσιεύθηκε την 14/03/2019. 

 
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  

   

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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