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ΑΔΑ: Ω0Ξ7ΟΛΘΒ-ΡΘΧ

Αγία Παρασκευή 31.10.2018
Αρ.πρωτ.: - 2041 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 23/2018 συνεδρίασης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 168 / 2018

“Παραχωρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων του
Οργανισμού”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 30/10/2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 1989/ 26.10.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, Σωτήρη Παπαμιχαήλ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -10 - αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Χριστοφοράτου Δήμητρα
Αθανασούλης Κων/νος
Ανεστιάδης Σάββας
Θανόπουλος Αθανάσιος
Κανιώρης Νικόλαος
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)

Ζορμπάς Βασίλειος
Παπασπύρος Σπύρος
Γουργούλης Ιωάννης
Κρητικίδης Κων/νος
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Παρίσταται στην συνεδρίαση και ο κ. Γκιζιώτης Ανδρέας, επικεφαλής παράταξης.

ΑΔΑ: Ω0Ξ7ΟΛΘΒ-ΡΘΧ

Επί του 8ου θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: “Παραχωρήσεις χώρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού”
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
1. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1327/29-6-2018 αίτημα, ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αιτείται την παραχώρηση χρήσης αίθουσας, που διαχειρίζεται ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., κάθε
Κυριακή από τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 έως και Ιούνιο 2019, από ώρα 17:00-21:00 μ.μ., για την
εκμάθηση παραδοσιακών χορών των μελών του Συλλόγους τους.
Προτείνεται η παραχώρηση της αίθουσας γυμναστικής, κάτω από τις κερκίδες του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου), για το χρονικό διάστημα
και κατά το ωράριο που ζητείται από τον Σύλλογο, με την καταβολή ετήσιου χρηματικού αντιτίμου της
τάξεως των 200,00 ευρώ, ως συμμετοχή στις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του χώρου.
Επίσης ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια χρήσης της αίθουσας, αναλαμβάνει υπό την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη του, την ασφάλεια των μελών του. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς της αίθουσας και των
αποδυτηρίων, θα βαρύνει το αιτούμενο σύλλογο.
2. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1971/23-10-2018 αίτημα, ο Όμιλος Αντισφαίρισης ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ σε
συνεργασία με την Η ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για τις ανάγκες διεξαγωγής ανοικτού
open πρωταθλήματος πορτοκαλί και πράσινου επιπέδου τένις, για παιδιά 5-10 ετών, αιτείται την
παραχώρηση των δύο γηπέδων αντισφαίρισης στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της
οδού Νότου, για το διάστημα Παρασκευή 16/11/2018 από τις 15:30-21:00 μ.μ., το Σάββατο 17/11/2018
από τις 09:00π.μ.-21:00μ.μ. και την Κυριακή 18/11/2018 από τις 09:00π.μ.-21:00μ.μ.
Προτείνεται η παραχώρηση χρήσης των δύο γηπέδων, μόνο για το Σάββατο 17/11/2018 από 14:0021:00μ.μ., καθώς και Κυριακή 18/11/2018 από τις 09:00π.μ.-21:00μ.μ., λόγω της πραγματοποίησης
προγραμμάτων αντισφαίρισης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., δεδομένου ότι δεν δύναται να αναπληρωθούν οι
απολεσθείσες ώρες στους συμμετέχοντες.
3. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1977/25-10-2018 αίτημα, o ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ,
με έδρα τους την Αγία Παρασκευή, ζητά να του επιτραπεί η χρήση του αλσυλλίου που βρίσκεται πίσω
από τις κερκίδες του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής (Τέρμα Νότου), για την
εκπαίδευση του “Σχολείου Άοπλης Μάχης” που διοργανώνει για τα μέλη του, για 1-2 φορές την
εβδομάδα και όταν οι καιρικές συνθήκες συνθήκες δεν το επιτρέπουν, να χρησιμοποιούν το χώρο κάτω
από το στέγαστρο των Γραφείων Διοίκησης του Οργανισμού.
Σχετικά με το άνωθεν αίτημα, η Υπηρεσία δεν δύναται να εισηγηθεί θετικά για την εν λόγω παραχώρηση,
δεδομένου ότι ο χώρος του αλσυλλίου χρησιμοποιείται ως χώρος αναψυχής από τους Δημότες και η
παρουσία πολλών παιδιών δυσχεραίνει την διεξαγωγή τέτοιας φύσεως εκπαιδεύσεων.
Η Συντάξασα υπάλληλος

Η Αν.Προϊσταμένη
Αθλητισμού

Ο Αν.Προιστάμενος
Διεύθυνσης

Χριστίνα Κυριαζή
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

Αθανασία Ρουμανά
ΔΕ Διοικητικού

Νικόλαος Κανιώρης
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής
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Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, μειοψηφούντος του κ. Θανόπουλου Αθανάσιου που
ψήφισε αρνητικά, κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Για το 1ο αίτημα:
Εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας γυμναστικής, κάτω από τις κερκίδες του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου), για το χρονικό διάστημα
και κατά το ωράριο που ζητείται από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών των μελών του Συλλόγους τους.
Επίσης ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια χρήσης της αίθουσας, αναλαμβάνει υπό την πλήρη και
αποκλειστική ευθύνη του, την ασφάλεια των μελών του. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς της αίθουσας
και των αποδυτηρίων, θα βαρύνει το αιτούμενο σύλλογο.

Β ) Το 2ο αίτημα, αποσύρεται λόγω μη εύρεσης κατάλληλων ημερομηνιών.
Γ ) Το 3ο αίτημα, αποσύρεται για επόμενο Δ.Σ.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 168 / 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 Αρ., Χριστοφοράτου Δήμ., Ανεστιάδης Σάβ.,
Αθανασούλης Κων., Κανιώρης Ν., Θανόπουλος Αθαν.,
Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Δημαράς Θεόδ.(αναπλ.),
Παπασταθόπουλος Λεων.(αναπλ.),

