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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101
Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)»
Πρακτικό της με αριθ. 15/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 20ης του
μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 20.10.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή
συνεδρίαση), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18628/15.10.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή,
που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87).
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού (Περικλέους 55) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021) και την υπ΄ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 30 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Νικόλαος Κουκής

Χρήστος Πετράκης

Νικόλαος Καραγιάννης

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Μαρία Σιώτου

Μιχαήλ Υφαντής

Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου

Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη

Αθανάσιος Κούτρας

Γεώργιος Πολύδωρας

Λουκάς Ρίζος

(μέσω web)

(μέσω web)

Μιχαήλ Χατζής

Δημήτριος Τούτουζας

Αντώνιος Ρεκλείτης

Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Αυγερινός

Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας
Δημήτριος Οικονόμου

(μέσω web)

(μέσω web)

Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Βαλυράκης
(μέσω web)

(μέσω web)

(μέσω web)
(μέσω web)

Νικήτας Κανάκης

Χαράλαμπος Στάϊκος

(μέσω web)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη

Παναγιώτης Δεμέστιχας

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
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Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού κο Εμμανουήλ Μαυρικάκη, ο οποίος
εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016
(ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων
που αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Την υπ΄ αριθ. 45/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, περί σύστασης του
ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΦΕΚ 877/τ.Β΄/2011).
Την σε ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 296/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΦΕΚ
700/τ.Β΄/2017 - αριθ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Αττικής 5166/2003/06-02-2017).
Την υπ΄ αριθ. 136/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, περί
τροποποίησης - συμπλήρωσης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΦΕΚ
2900/τ.Β΄/2017 - αριθ. αποφ. Αποκ. Διοίκησης Αττικής 61065/22511/27-07-2017).
Την υπ΄ αριθ. 37/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, περί
τροποποίησης - συμπλήρωσης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
Τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 11 «Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας Δήμων».
Την υπ’ αριθ. 105/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, περί
τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΦΕΚ 369/τ.Β΄/2021 - αριθ. αποφ. Αποκ.
Διοίκησης Αττικής 9825/28-01-2021).
Την υπ’ αριθ. 1205/2021 απόφαση του Δημάρχου Παπάγου - Χολαργού με τη σύμφωνη γνώμη του.
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Δυνάμει της υπ’ αριθ. 45/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, περί σύστασης
του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
(Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΦΕΚ 877/τ.Β΄/2011) έχει συσταθεί το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», ενώ η εν λόγω συστατική πράξη έχει ακολούθως
τροποποιηθεί δυνάμει: α) της ορθής επανάληψης 296/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού, β) της 136/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, περί τροποποίησης συμπλήρωσης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού» της υπ’ αριθ. 37/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Παπάγου - Χολαργού, περί τροποποίησης - συμπλήρωσης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» και της υπ΄
αριθ. 105/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, περί τροποποίησης της συστατικής
πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΦΕΚ 369/τ.Β΄/2021 - αριθ. αποφ. Αποκ. Διοίκησης Αττικής 9825/28-01-2021).
Δυνάμει της ανωτέρω υπ’ αριθ. 45/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, η
σύσταση του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» (ΦΕΚ 877/τ.Β΄/2011) πραγματοποιήθηκε κατόπιν συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων
των πρώην Δήμων Παπάγου και Χολαργού.
Ανάμεσα στα Νομικά Πρόσωπα που τότε συγχωνεύθηκαν βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και των
σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου, ήταν η Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας
Δήμου Χολαργού και ανατέθηκαν παράλληλα στον ΔΟΠΑΠ αρμοδιότητες όπως η πυροφύλαξη και προστασία
του Υμηττού και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος και
προστασίας του οικοσυστήματος.
Μεταξύ των σκοπών του Νομικού Προσώπου προβλεπόταν στη συστατική πράξη:
« ……..…..γ) Η ανάπτυξη κάθε μορφής δραστηριότητας για την προστασία του αστικού και
περιαστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος, στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και στην
ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με τους γειτονικούς δήμους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες
δραστηριότητες:
(1) Η πυροφύλαξη του όρους Υμηττού, κατά τους θερινούς μήνες και η προς τούτο οργάνωση
εθελοντικών ομάδων προστασίας.
(2) Η προστασία του όρους Υμηττού από παράνομες ενέργειες που έχουν ως στόχο την υποβάθμιση
του οικοσυστήματος.
(3) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας
του οικοσυστήματος…….».
Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης, τα ζητήματα της δασοπροστασίας και της
πολιτικής προστασίας εν γένει έλαβαν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. που αποτελεί τη
συνέχεια της Εθελοντικής Υπηρεσίας Δασοπροστασίας Δήμου Χολαργού, μετεξελίχθηκε σε μια εθελοντική
οργάνωση με πολλαπλές εκτός της δασοπροστασίας ικανότητες και δυνατότητες, επικουρώντας τον Δήμο
Παπάγου - Χολαργού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην επιτήρηση του Υμηττού κατά την
αντιπυρική περίοδο και συμβάλλοντας ακόμα και στην πρωτόγνωρη σε όλους μας περιπέτεια της πανδημίας.
Ο Δήμος μας ήδη από τον Νοέμβριο του 2018 έχει συστήσει το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας,
καθώς οι απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας έχουν
αυξηθεί και τροποποιηθεί δραστικά. Η συγκεκριμένη επιλογή του Δήμου μας επιβεβαιώθηκε και από την
μετέπειτα αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας βάσει του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α’/07-02-
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2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» όπου στο άρθρο 21 ουσιαστικά συστήνεται αυτοτελές
τμήμα πολιτικής προστασίας σε όλους τους δήμους της χώρας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Τα τελευταία χρόνια οι δράσεις πολιτικής προστασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το νεοσυσταθέν
αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τη ΔΑΠΑΧΟ, ενώ το τμήμα Περιβάλλοντος του ΔΟΠΑΠ παραμένει ουσιαστικά
ανενεργό, όπως προκύπτει και από τα απολογιστικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.
Σε συνέχεια των παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» ως
προς το άρθρο 2 αυτής, ως κατωτέρω:
2. ΣΚΟΠΟΣ:
α. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την ανύψωση του
πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
(1) Δημιουργία Δημοτικών βιβλιοθηκών, πινακοθήκης, αρχείου στρατιωτικών μελετών και κειμηλίων
(συγκέντρωση στρατιωτικού / πολεμικού ιστορικού υλικού, φωτογραφικού υλικού κειμηλίων κ.λπ.).
(2) Πραγματοποίηση διαλέξεων, ελευθέρων συζητήσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων,
κινηματογραφικών προβολών ποιότητας, διαγωνισμών για την ανάπτυξη ευγενής άμιλλας.
(3) Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και διακόσμησης.
(4) Δημιουργία χορωδιών, μουσικού τμήματος, θεατρικού ομίλου και ομίλων λαϊκών χορών.
(5) Λειτουργία θερινών κινηματογράφων, εφ’ όσον αυτοί δε λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου.
(6) Συγκέντρωση λαογραφικού υλικού.
(7) Δημιουργία ομάδων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όπως ποίηση, οικολογία, προστασία περιβάλλοντος,
καλές τέχνες κ.λπ. και προώθηση πνευματικών ενασχολήσεων όπως φιλοτελισμού, τέχνης φωτογραφίας
κ.λπ.
(8) Ανάπτυξη σχέσεων με Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς
και πολιτιστικούς φορείς (ελληνικούς και ξένους) καθώς και ιδιώτες, για την προώθηση του σκοπού του
Ν.Π.
(9) Παροχή υλικοτεχνικών μέσων και ενίσχυση / διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των συλλόγων ατόμων
και ομάδων που κινούνται στα πλαίσια του σκοπού του Ν.Π.
β. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής αθλητικής δραστηριότητας, προκειμένου να αναπτυχθεί ο
αθλητισμός στα όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, να καλυφθούν οι ανάγκες άθλησης των κατοίκων και
ιδιαίτερα της νεολαίας και να διαδοθεί το αθλητικό πνεύμα και το αθλητικό ιδεώδες, χωρίς φανατισμούς και
βίαιες πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
(1) Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, ως κοινωνική ανάγκη όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα ηλικίας
καθώς και της ανάπτυξης των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων και υγείας των δημοτών και
κατοίκων Παπάγου - Χολαργού.
(2) Η αναβάθμιση του αθλητισμού στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και η συνεργασία με τα αθλητικά
σωματεία και με αθλητικούς φορείς και παράγοντες της περιοχής, για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
(3) Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων και χώρων αθλοπαιδιών γυμναστικής, για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση.
(4) Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης), για την
ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών.
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(5) Η υποβοήθηση ανάπτυξης σχολικού αθλητισμού, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τους μαθητές.
γ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του
οικοσυστήματος.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 από την έναρξη ισχύος του Ν. 4674/20 (ημερ.
έναρξης 11-03-2020), για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους Δημοτικού
Νομικού Προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου.
Με την υπ’ αριθ. 1205/18-10-2021 απόφασή του, ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, παρείχε τη σύμφωνη
γνώμη του για την ανωτέρω τροποποίηση.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει την τροποποίηση της
συστατικής πράξης του παραπάνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ως ακολούθως:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», ως προς το άρθρο 2 αυτής, το οποίο έχει πλέον ως
εξής:
2. ΣΚΟΠΟΣ:
α. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την ανύψωση του
πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
(1) Δημιουργία Δημοτικών βιβλιοθηκών, πινακοθήκης, αρχείου στρατιωτικών μελετών και κειμηλίων
(συγκέντρωση στρατιωτικού / πολεμικού ιστορικού υλικού, φωτογραφικού υλικού κειμηλίων κ.λπ.).
(2) Πραγματοποίηση διαλέξεων, ελευθέρων συζητήσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων,
κινηματογραφικών προβολών ποιότητας, διαγωνισμών για την ανάπτυξη ευγενής άμιλλας.
(3) Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και διακόσμησης.
(4) Δημιουργία χορωδιών, μουσικού τμήματος, θεατρικού ομίλου και ομίλων λαϊκών χορών.
(5) Λειτουργία θερινών κινηματογράφων, εφ’ όσον αυτοί δεν λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου.
(6) Συγκέντρωση λαογραφικού υλικού.
(7) Δημιουργία ομάδων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όπως ποίηση, οικολογία, προστασία περιβάλλοντος,
καλές τέχνες κ.λπ. και προώθηση πνευματικών ενασχολήσεων όπως φιλοτελισμού, τέχνης φωτογραφίας
κ.λπ.
(8) Ανάπτυξη σχέσεων με Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς
και πολιτιστικούς φορείς (ελληνικούς και ξένους) καθώς και ιδιώτες, για την προώθηση του σκοπού του
Ν.Π.
(9) Παροχή υλικοτεχνικών μέσων και ενίσχυση / διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των συλλόγων ατόμων
και ομάδων που κινούνται στα πλαίσια του σκοπού του Ν.Π.
β. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής αθλητικής δραστηριότητας, προκειμένου να αναπτυχθεί ο
αθλητισμός στα όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, να καλυφθούν οι ανάγκες άθλησης των κατοίκων και
ιδιαίτερα της νεολαίας και να διαδοθεί το αθλητικό πνεύμα και το αθλητικό ιδεώδες, χωρίς φανατισμούς και
βίαιες πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
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(1) Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, ως κοινωνική ανάγκη όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα ηλικίας
καθώς και της ανάπτυξης των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων και υγείας των δημοτών και
κατοίκων Παπάγου - Χολαργού.
(2) Η αναβάθμιση του αθλητισμού στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και η συνεργασία με τα αθλητικά
σωματεία και με αθλητικούς φορείς και παράγοντες της περιοχής, για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
(3) Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων και χώρων αθλοπαιδιών γυμναστικής, για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση.
(4) Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης), για την
ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών.
(5) Η υποβοήθηση ανάπτυξης σχολικού αθλητισμού, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τους μαθητές.
γ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του
οικοσυστήματος.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού.
Κατά τα λοιπά η συστατική πράξη εξακολουθεί να ισχύει
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» ως προς το άρθρο 2 αυτής,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:
2. ΣΚΟΠΟΣ:
α. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την ανύψωση του
πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
(1) Δημιουργία Δημοτικών βιβλιοθηκών, πινακοθήκης, αρχείου στρατιωτικών μελετών και κειμηλίων
(συγκέντρωση στρατιωτικού / πολεμικού ιστορικού υλικού, φωτογραφικού υλικού κειμηλίων κ.λπ.).
(2) Πραγματοποίηση διαλέξεων, ελευθέρων συζητήσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων,
κινηματογραφικών προβολών ποιότητας, διαγωνισμών για την ανάπτυξη ευγενής άμιλλας.
(3) Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και διακόσμησης.
(4) Δημιουργία χορωδιών, μουσικού τμήματος, θεατρικού ομίλου και ομίλων λαϊκών χορών.
(5) Λειτουργία θερινών κινηματογράφων, εφ’ όσον αυτοί δεν λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου.
(6) Συγκέντρωση λαογραφικού υλικού.
(7) Δημιουργία ομάδων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όπως ποίηση, οικολογία, προστασία περιβάλλοντος,
καλές τέχνες κ.λπ. και προώθηση πνευματικών ενασχολήσεων όπως φιλοτελισμού, τέχνης φωτογραφίας
κ.λπ.
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(8) Ανάπτυξη σχέσεων με Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς
και πολιτιστικούς φορείς (ελληνικούς και ξένους) καθώς και ιδιώτες, για την προώθηση του σκοπού του
Ν.Π.
(9) Παροχή υλικοτεχνικών μέσων και ενίσχυση / διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των συλλόγων ατόμων
και ομάδων που κινούνται στα πλαίσια του σκοπού του Ν.Π.
β. Η δημιουργία και η ανάπτυξη κάθε μορφής αθλητικής δραστηριότητας, προκειμένου να αναπτυχθεί ο
αθλητισμός στα όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, να καλυφθούν οι ανάγκες άθλησης των κατοίκων και
ιδιαίτερα της νεολαίας και να διαδοθεί το αθλητικό πνεύμα και το αθλητικό ιδεώδες, χωρίς φανατισμούς και
βίαιες πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
(1) Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, ως κοινωνική ανάγκη όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα ηλικίας
καθώς και της ανάπτυξης των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων και υγείας των δημοτών και
κατοίκων Παπάγου - Χολαργού.
(2) Η αναβάθμιση του αθλητισμού στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και η συνεργασία με τα αθλητικά
σωματεία και με αθλητικούς φορείς και παράγοντες της περιοχής, για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
(3) Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων και χώρων αθλοπαιδιών γυμναστικής, για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση.
(4) Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης), για την
ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών.
(5) Η υποβοήθηση ανάπτυξης σχολικού αθλητισμού, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τους μαθητές.
γ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του
οικοσυστήματος.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού.
Κατά τα λοιπά η συστατική πράξη εξακολουθεί να ισχύει
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αντώνιος Ρεκλείτης.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρυσούλα Παρίση, Γεώργιος
Πολύδωρας, Γεώργιος Ρεμούνδος, Περικλής Ζήκας και Δημήτριος Οικονόμου.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 101/2021.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
Τα Μέλη

Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α.
Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ.
Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης.

