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Από τα πρακτικά της με αριθ. 6ης/16-02-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.  

 

Αριθ. Απόφασης  17/2022 

 

Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης τoυ Δημοτικού Κολυμβητηρίου ΧΩΡΑΦΑΣ στους 
κολυμβητικούς συλλόγους Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΓΛΑΥΚΟΣ - ΔΕΛΦΙΝΙΑ. 

Στο Περιστέρι, σήμερα 16 του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00’ έως 13:00’ 
μ.μ., πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ύστερα από 
την με αριθμ. πρωτ. 576/11-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα 
μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με ενημέρωση για τα θέματα μέσω e-mail και η ψηφοφορία έγινε 
μέσω τηλεφώνου και e-mail σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 
Α΄169/2021) – τροποποίηση της παρ. 1 του  άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020)  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμφώνησαν και 
συμμετείχαν 8 μέλη και ονομαστικά :  
 
παρόντες: ο Πρόεδρος κ. Πλέστης Αλέξανδρος,  
και τα εξής τακτικά μέλη: Βορύλλα-Ιατροπούλου Ελένη, Μπέτσης Βασίλειος, Αεράκη Μαρία, 
Φλουσκούνης Φίλιππος, Δημητρίου Αθανάσιος, Βαρβαρίγου Κλαυδία απόντες τακτικών μελών: 
Καλαντώνης Ιωάννης, Χιώτης Δημήτριος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα  και 
οι οποίοι αναπληρώθηκαν αντίστοιχα από τα εξής αναπληρωματικά μέλη: Σαράφη Βασιλεία. 
    
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περι «Λήψη απόφασης για παραχώρηση 
χρήσης τoυ Δημοτικού Κολυμβητηρίου ΧΩΡΑΦΑΣ στους κολυμβητικούς συλλόγους Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
– ΓΛΑΥΚΟΣ - ΔΕΛΦΙΝΙΑ.», έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.: 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 του Ν.3463/06. 
2. Tις αιτήσεις των κολυμβητικών συλλόγων Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΓΛΑΥΚΟΣ - ΔΕΛΦΙΝΙΑ, για την 

παραχώρηση χρήσης διαδρομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ΧΩΡΑΦΑΣ για τις 
προπονητικές και αγωνιστικές ανάγκες των συλλόγων καθημερινά, από Ιανουάριο 2022 έως 31 
Δεκεμβρίου 2022, πλην του μηνός Αυγούστου που το κολυμβητήριο είναι κλειστό λόγω 
συντήρησης. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΑΔΑ: ΨΕ4ΚΟΛΥΘ-Ο4Ψ



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την λήψη απόφασης 
για την παραχώρηση χρήσης διαδρομών στo Δημοτικό Κολυμβητήριο ΧΩΡΑΦΑΣ στους κολυμβητικούς 
συλλόγους Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΓΛΑΥΚΟΣ - ΔΕΛΦΙΝΙΑ , για τις προπονητικές και αγωνιστικές ανάγκες 
των συλλόγων καθημερινά, από Ιανουάριο 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, πλην του μηνός Αυγούστου 
που το κολυμβητήριο είναι κλειστό λόγω συντήρησης, με την μηνιαία καταβολή  ποσού 500,00 ευρώ. 

 
και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Ομόφωνα, εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης διαδρομών στo Δημοτικό Κολυμβητήριο 
ΧΩΡΑΦΑΣ στους κολυμβητικούς συλλόγους Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΓΛΑΥΚΟΣ - ΔΕΛΦΙΝΙΑ , για τις 
προπονητικές και αγωνιστικές ανάγκες των συλλόγων καθημερινά, από Ιανουάριο 2022 έως 31 
Δεκεμβρίου 2022, πλην του μηνός Αυγούστου που το κολυμβητήριο είναι κλειστό λόγω συντήρησης, με 
την μηνιαία καταβολή  ποσού 500,00 ευρώ. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  17/2022 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές απόσπασμα 

           Ο Πρόεδρος 

Πλέστης Αλέξανδρος 
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