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Αγαπητέ Πρόεδρε,  

Σε απάντηση της υπ. αριθ. 11/2021 επιστολής του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού 

Χολαργού – Παπάγου, σας ενημερώνω για τα κάτωθι.  

Η υλοποίηση έργων στον Δήμο μας και στη συγκεκριμένη περίπτωση σε δημοτική 

αθλητική εγκατάσταση,  την οποία παραχωρούμε δωρεάν στους Αθλητικούς Συλλόγους, 

είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων, που φυσικά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των 

υπηρεσιών του δήμου μας, καθώς και με τα δεδομένα κάθε χρονικής περιόδου. 

Στην περίπτωση των εργασιών συντήρησης του Β’ Δημοτικού Σταδίου και τη χρονική 

περίοδο εκτέλεσης αυτών, λάβαμε υπόψη μας το γεγονός ότι εδώ και πολλούς μήνες τα 

γήπεδα στίβου ήταν από τους ελάχιστους αθλητικούς  χώρους στους οποίους μπορούσαν 

να αθληθούν οι πολίτες του Δήμου μας και φυσικά το ότι η Τεχνική Υπηρεσία, έκρινε πως 

ήταν η κατάλληλη περίοδος για τις συγκεκριμένες εργασίες.  
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Να σας υπενθυμίσω πως οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, ανήκουν σε όλους 

τους πολίτες και σε μια περίοδο όπως αυτή που ζούμε, η άθληση είναι μια πολύτιμη 

διέξοδος.  

Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα των περιοριστικών μέτρων και συγκεκριμένα από τον 

Νοέμβριο του 2020, με άδεια του Προέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π., είχε παραχωρηθεί και στους 

δυο Συλλόγους του Δήμου μας, το Δημοτικό Στάδιο «Μ. Μαρσώ», για τις προπονήσεις σας. 

Για το θέμα των εγκαινίων του στίβου, με κάλεσε στο τηλέφωνο ο Γραμματέας του ΣΚΑ 

Χολαργού – Παπάγου και τον ενημέρωσα πως λόγω των μέτρων για την προστασία της 

δημόσιας υγείας, δεν θα γίνουν με την παρουσία κόσμου όπως τα εγκαίνια  του στίβου του 

Παπάγου. Με την ευκαιρία των αγώνων «Τάσος Ξένος» και με περιορισμένο αριθμό 

ατόμων, θα εγκαινιάσουμε και τον στίβο. 

Σας ενημερώνω ότι δεν έχουμε στείλει ακόμα καμία πρόσκληση για τα εγκαίνια και 

ειλικρινά μου προκαλεί εντύπωση που αναφέρετε στην επιστολή σας ότι απομονώσαμε 

τον ΣΚΑ, από τη στιγμή που προσωπικά ενημέρωσα μέλος του Συλλόγου σας για το θέμα 

αυτό.  

Η πρόσκληση θα σταλεί σε όλους τους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, τους 

οποίους η παρούσα δημοτική αρχή, στηρίζει τόσο με τη δημιουργία νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων, με τη συντήρηση και αναβάθμιση των υπολοίπων, με τη δωρεάν 

παραχώρησή τους, αλλά και με την ετήσια οικονομική επιχορήγηση.  

Ειλικρινά με θλίβει η επιστολή σας, γιατί από την αρχή της θητείας μας έχουμε 

αποδείξει ότι είμαστε κοντά σε όλους στους Αθλητικούς Συλλόγους.  

Όσον αφορά δε στον ΣΚΑ,  αν και νεοσύστατος, από την αρχή της ίδρυσής του, σας 

παραχωρήσαμε δωρεάν τον νέο στίβο Παπάγου και αργότερα τον νέο στίβο Χολαργού, που 

σίγουρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση του Συλλόγου σας και την 

προσέλκυση πολλών μελών και φυσικά δεν συνάδει με την απομόνωση που αναφέρετε.    

Με εκτίμηση, 

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού 

Ηλίας Αποστολόπουλος 


