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                                                                                   ΦΗΛΟΘΔΖ 13-7-2011 
                                                                                    ΑΡ.ΠΡΧΣ 74 
                                                             ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
 
                            ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ  
 
 
Σεο  2εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ 
Φηινζέεο –Φπρηθνύ . 
ηην Φιλοθέη  ζήμερα ηην 27η Ηοσνίοσ 2011 ημέρα Γεσηέρα  και ώρα   
13,30 ζσνήλθε ηο Γιοικηηικό σμβούλιο ηοσ Νομικού Προζώποσ  
Οργανιζμός Κοινωνικής Προζηαζίας –Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 
αποηελούμενο από    ηοσς . 
 

1. ΛΑΒΓΑ                     ΔΛΔΝΖ                                             Πρόεδρο  
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ  ΚΧΝ/ΝΑ                                               Ανηιπρόεδρο 
3. ΚΟΤΜΠΑ              ΑΝΝΑ                                                    Μέλος  
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ             ΣΗΣΗΚΑ                                                      « 
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ         ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                         « 
6. ΡΑΠΣΖ                     ΕΧΖ                                                        « 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ         ΑΘΑΝΑΗΟ                                              « 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ               ΔΗΡΖΝΖ                                                  « 
9. ΠΑΣΖ                       ΔΛΔΝΖ                                                   « 
10. ΚΑΚΑΒΑ                 ΝΗΚΟΛΑΟ                                                 « 

 
κεηά από ηελ  06/22/6/2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζε 
θάζε έλα από ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
 
Αριθμός απόθαζης 04 
 
ΘΔΜΑ :Γικαίωμα εγγραθής και έκδοζη μαγνηηικών αθληηικών 
ηασηοηήηων ηοσ Γημοηικού Γσμναζηηρίοσ Φιλοθέης και ηοσ Γημοηικού 
Οργανιζμού Άθληζης Νέοσ Φστικού  ηοσ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΠΡΟΣΑΗΑ –ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
 
Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην αλαγξαθόκελν ζέκα είπε: 
Ζ ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ζηνηρίδεη πεξίπνπ 15 €, καδί κε ηελ εθηύπσζε ζε 
απηή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηόρνπ ηεο. 
Πξνηείλσ από ηελ πεξίνδν 2011-2012 λα ιεηηνπξγεί  έιεγρνο  εηζόδνπ ησλ 
αζινπκέλσλ ζην  Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Φηινζέεο θαη ζην Γεκνηηθό 
Οξγαληζκό  Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ,  λα θαζνξίζνπκε δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ  πνπ  θάλνπλ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
αλσηέξσ Γπκλαζηεξίσλ, θαζώο  θαη ε ρνξήγεζε  ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο 
εηζόδνπ ζηελ νπνία ζα έρνπλ εθηππσζεί  πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαηόρνπ 
ηεο. 
Ζ ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ζα ρνξεγείηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ θαη απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ 
ζε απηήλ νη εξγαζίεο εθηύπσζεο ν ελδηαθεξόκελνο ,  ζα κπνξεί άκεζα λα 
θάλεη ρξήζε ηνπ Γπκλαζηεξίνπ Φηινζέεο ή ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ 
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Άζιεζεο κε  πξνζσξηλή  θάξηα ηελ νπνία ζα καο επηζηξέςεη κε ηελ 
παξάδνζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο. 
Ζ πην πάλσ ηαπηόηεηα ζα απνηειεί πεξηνπζία ηνπ Ννκηθνύ καο Πξνζώπνπ, ν 
δε θάηνρόο ηεο ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο δηαηήξεζήο ηεο ζε θαιή θαηάζηαζε, ζα 
είλαη δε ππνρξεσκέλνο ζε θάζε πεξίπησζε θζνξάο ηεο λα ηελ 
αληηθαηαζηήζεη, επηβαξπλόκελνο κε ην θόζηνο ηεο λέαο ηαπηόηεηαο . 
Γηα  ηελ   έθδνζε ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο απαηηείηαη αίηεζε- ππεύζπλε 
δήισζε, ηαηξηθή βεβαίσζε ε νπνία ζα αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν, δύν ( 2 ) 
πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο θαη γηα ηελ  δηάζεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 
Φηινζέεο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ ζε Γεκόηεο ή 
θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο -Φπρηθνύ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
λα απνδεηθλύνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκόηε ή θαηνίθνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ. 
Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ είζνδν ζην  Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Φηινζέεο θαη 
ζην Γεκνηηθό  Οξγαληζκό  Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ ,  ησλ Αζιεηώλ, πιιόγσλ,  
κεκνλσκέλσλ αηόκσλ, θαζώο θαη αηόκσλ πνπ κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 
καδηθήο άζιεζεο, πνπ πξνπνλνύληαη (ζε θάζε ρώξν) είλαη ε ΑΘΛΖΣΗΚΖ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ.  
Ζ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ είλαη πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ θαη θέξεη δε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  
α. ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ  
β. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ  
γ. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ                                                                                                                                                                 
δ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΟΤ ΤΠΑΓΔΣΑΗ Ο ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ                                                                                                                                                                  
ε. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ 
Παξαθαιώ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά  
 
                                        ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη είδε  
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.235 ηνπ Ν 3463/2006 Γ.Κ.Κ 
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.19 ηνπ ΒΓ 24-9/20-10-1958 « πεξί πξνζόδσλ ησλ 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ .» 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
1. Δγθξίλεη  ηελ έθδνζε ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 
Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ε νπνία ζηνηρίδεη πεξίπνπ 15€ καδί κε ηελ 
εθηύπσζε ζε απηή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηόρνπ ηεο  .  
2. Ζ ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα ζα ρνξεγείηαη κεηά ηελ πξνζθόκηζε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ θαη απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθώλ . 
3. Ζ πην πάλσ ηαπηόηεηα ζα απνηειεί πεξηνπζία ηνπ Ννκηθνύ καο Πξνζώπνπ, 
ν δε θάηνρόο ηεο ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο δηαηήξεζήο ηεο ζε θαιή θαηάζηαζε, 
ζα είλαη δε ππνρξεσκέλνο ζε θάζε πεξίπησζε θζνξάο ηεο λα ηελ 
αληηθαηαζηήζεη. 
5. Γηα ηηο πξνϋπνζέζεηο  έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο απαηηείηαη 
αίηεζε- ππεύζπλε δήισζε, ηαηξηθή βεβαίσζε ε νπνία ζα αλαλεώλεηαη θάζε 
ρξόλν, δύν ( 2 ) πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο θαη γηα ηελ δσξεάλ δηάζεζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ Φηινζέεο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο 
Ν. Φπρηθνύ ζε Γεκόηεο ή θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Φπρηθνύ, ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκόηε ή 
θαηνίθνπ Φηινζέεο - Φπρηθνύ. 
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Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ είζνδν είηε ησλ αζιεηώλ πιιόγσλ, είηε 
κεκνλσκέλσλ αηόκσλ, είηε αηόκσλ πνπ κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καδηθήο 
άζιεζεο, πνπ πξνπνλνύληαη ζην Γεκνηηθά Γπκλαζηήξηα (ζε θάζε ρώξν) είλαη 
ε ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ. 
Ζ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ είλαη πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ θαη θέξεη δε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
α. ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 
β. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ 
γ. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ 
δ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΟΤ ΤΠΑΓΔΣΑΗ Ο ΑΘΛΟΤΜΔΝΟ 
ε. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ 
 

 
 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΖ 
Σνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                               Κνύκπα        Άλλα 
Αθξηβέο απόζπαζκα                                               Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  28-6-2011                                                Μαδαξάθεο  Γεξάζ.   
                                                                                Ράπηε           Εσή  
                                                                                Υαλαθνύιαο  Αζαλ.  
                                                                                 Καηζαξνύ     Δηξήλε 
                                                                                 Πάηζε           Διέλε 
                                                                                 Καθαβάο        Νηθόιανο  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΖ                                                                                

 
 


