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Αγία Παρασκευή 04.06.2018
Αρ.πρωτ.: - 1070 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της 12/2018 συνεδρίασης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 110/ 2018

“Παραχωρήσεις χώρων στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Οργανισμού”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 25/05/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ.πρωτ.: 943/
21.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -9- αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Μπονάρου Αργυρώ
Χριστοφοράτου Δήμητρα
Παπασπύρος Σπύρος
Θανόπουλος Αθανάσιος
Κανιώρης Νικόλαος
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)

Βαλασιάδης Δημήτριος
Αθανασούλης Κων/νος
Κρητικίδης Κων/νος
Γουργούλης Ιωάννης
Ζορμπάς Βασίλειος
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 9ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ. Αθανασούλης Κων/νος.
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Επί του 20ου Θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: “Παραχωρήσεις χώρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού”
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
1. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 815/26-4-2018 αίτημα, ο αθλητικός σύλλογος ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΕΚΥΗΣ σε συνεργασία με το ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ζητούν την παραχώρηση
χρήσης του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ, που βρίσκεται επί των οδών
Δωριέων & Κανάρη, για την υλοποίηση καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων καλαθοσφαίρισης (19ο
Καλοκαιρινό Basketball Camp), για τη χρονική περίοδο 18 Ιουνίου έως και 20 Ιουλίου 2018, από Δευτέρα
έως και Παρασκευή, 07:30π.μ.-16:00μ.μ.
Προτείνεται η προσωρινή παραχώρηση του
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ, για τις ημέρες και κατά τη χρονική διάρκεια που ζητήθηκε, με τις κάτωθι υποχρεώσεις για
τους διοργανωτές:
α. Να καταβάλουν χρηματικό ποσό 300,00 ευρώ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών καθώς και
συντήρησης της εγκατάστασης.
β. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα των χώρων της εγκατάστασης (κυρίως γήπεδο, αποδυτήρια,
τουαλέτες κλπ), κατά τις ημέρες χρήσης της.
γ. Να αναλάβουν υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τους, την ασφάλεια των συμμετεχόντων τους.
δ. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των παραχωρημένων χώρων της εγκατάστασης, θα βαρύνει τους
αιτούμενους συλλόγους.
2. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 919/16-5-2018 αίτημα, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΑΛΑΣ, αιτείται τη χρήση του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα
Νότου) για τη διενέργεια του Final-4 Κυπέλλου Ελλάδας Ποδοσφαίρου Σάλας, κατηγορίας Παίδων, για τις
κάτωθι ημερομηνίες:
Σάββατο 26 Μαΐου 2018, από 16:00-20:00 μ.μ. (Δύο ημιτελικοί)
Κυριακή 27 Μαΐου 2018, από 16:00-18:00 μ.μ. (Τελικός & απονομές).
Προτείνεται η προσωρινή παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου, για τις ημέρες και τη χρονική
διάρκεια που ζητήθηκε. Η Ένωση θα αναλάβει υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της, την
ασφάλεια των αθλητών καθώς και την παράδοση του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων μετά τη
χρήση τους, δίχως απορρίμματα και υλικές φθορές, στην κατάσταση που παραχωρήθηκαν.
3. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ 937/18-5-2018 αίτημα του, το ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ THE LEGEND-Ο
ΘΡΥΛΟΣ”, αιτείται την παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου, για τη διοργάνωση αγώνων Καράτε,
το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, από 12:00 έως 18:00 ή εναλλακτικά την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, κατά τις
ίδιες ώρες.
Προτείνεται η προσωρινή παραχώρηση του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αιγαίου
Πελάγους & Τέρμα Νότου), το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, από τις 12:00π.μ.-18:00 μ.μ., έχοντας το
αιτούμενο σωματείο τις κάτωθι υποχρεώσεις:
α. Την καταβολή χρηματικού ποσού 500,00 ευρώ, ως αντίτιμο χρήσης του χώρου.
β. Να αναλάβει υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του, την ασφάλεια των αθλητών του.
γ. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των παραχωρημένων χώρων της εγκατάστασης, θα βαρύνει τον
αιτούμενο σύλλογο.
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4. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ 951/21-5-2018 αίτημα του, ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
αιτείται την προσωρινή παραχώρηση χρήσης των δύο γηπέδων αντισφαίρισης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου), για τη διεξαγωγή
Μαθητικού Open Τουρνουά Τένις, κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:
-Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, 14:00μ.μ - 21:00 μ.μ.
-Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, 09:00μ.μ.- 21:00μ.μ.
-Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, 14:00μ.μ - 21:00 μ.μ.
-Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, 09:00μ.μ.- 21:00μ.μ.
Προτείνεται η προσωρινή παραχώρηση των δύο γηπέδων αντισφαίρισης, μόνον για το Σάββατο 2 &
Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, κατά τις αιτούμενες ώρες, διότι κατά το επόμενο Σαββατοκύριακο ο
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. διοργανώνει την ετήσια τελική εορτή των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού και ως εκ
τούτου οι εγκαταστάσεις δεν δύναται να παραχωρηθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Το 1ο αίτημα, αποσύρεται για επόμενο Δ.Σ.
Για το 2ο αίτημα, εγκρίνεται η δωρεάν προσωρινή παραχώρηση, στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΛΑΣ, του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αιγαίου
Πελάγους & Τέρμα Νότου) για τη διενέργεια του Final-4 Κυπέλλου Ελλάδας Ποδοσφαίρου Σάλας,
κατηγορίας Παίδων, για τις κάτωθι ημερομηνίες:
Σάββατο 26 Μαΐου 2018, από 16:00-20:00 μ.μ. (Δύο ημιτελικοί)
Κυριακή 27 Μαΐου 2018, από 16:00-18:00 μ.μ. (Τελικός & απονομές).
Η Ένωση θα αναλάβει υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της, την ασφάλεια των αθλητών καθώς
και την παράδοση του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων μετά τη χρήση τους, δίχως απορρίμματα
και υλικές φθορές, στην κατάσταση που παραχωρήθηκαν.
Για το 3ο αίτημα, εγκρίνεται η προσωρινή παραχώρηση, στο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “THE
LEGEND-Ο ΘΡΥΛΟΣ”του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα
Νότου), το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, από τις 12:00π.μ.-18:00 μ.μ., έχοντας το αιτούμενο σωματείο τις
κάτωθι υποχρεώσεις:
α. Την καταβολή χρηματικού ποσού αντί των 500,00 ευρώ, το ποσό των 200 ευρώ, ως αντίτιμο χρήσης
του χώρου.
β. Να αναλάβει υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του, την ασφάλεια των αθλητών του.
γ. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των παραχωρημένων χώρων της εγκατάστασης, θα βαρύνει τον
αιτούμενο σύλλογο.
Για το 4ο αίτημα, εγκρίνεται η δωρεάν προσωρινή παραχώρηση, στον ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, των δύο γηπέδων αντισφαίρισης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου), για τη διεξαγωγή Μαθητικού Open Τουρνουά Τένις, κατά τις κάτωθι
ημερομηνίες :
Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Ιουνίου 2018,
Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018,
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κατά τις αιτούμενες ώρες, διότι το Σαββατοκύριακο 9 & 10 Ιουνίου, ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. διοργανώνει την
ετήσια τελική εορτή των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού και ως εκ τούτου οι εγκαταστάσεις δεν
δύναται να παραχωρηθούν.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 110 /2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Σωτήρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή.............................................
Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Τα Μέλη
Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Μπονάρου Αργ.,
Χριστοφοράτου Δήμ.,Αθανασούλης Κων., Παπασπύρος Σπ.,
Θανόπουλος Αθαν., Κανιώρης Νικ.,
Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.),

