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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 26/2018 συνεδρίασης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 180 / 2018

“Παραχωρήσεις στις αθλητικές και πολιτιστικές
εγκαταστάσεις του Οργανισμού”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 23/11/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 2168 / 19.11.2018
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 -11 - αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Χριστοφοράτου Δήμητρα
Αθανασούλης Κων/νος
Ανεστιάδης Σάββας
Θανόπουλος Αθανάσιος
Παπασπύρος Σπύρος
Κανιώρης Νικόλαος
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)

Ζορμπάς Βασίλειος
Κρητικίδης Κων/νος
Γουργούλης Ιωάννης
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
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Επί του 9ου Θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: “ Παραχωρήσεις πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού”
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Α) Όσον αφορά τις Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις:
1. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2063/2-11-2018 αίτημα της κας Χατζηστεφάνου Ευαγγελίας,
εκπροσώπου της Επιτροπής Ειρήνης Αγίας Παρασκευής, ζητά την παραχώρηση χρήσης του
Πέτρινου Κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης”, για το
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 10.00π.μ. έως 20.00.
Προτείνεται η παραχώρηση του Πέτρινου κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό
Πάρκο Σταύρος Κώτσης” για το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 10.00π.μ. έως 20.00 με
τις κάτωθι υποχρεώσεις :
α. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του χώρου
β. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς του παραχωρημένου χώρου, θα βαρύνει τον φορέα.
2. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2155/20-11-2018 αίτημα του κου Μπαλωτή Ανδρέα (Δόκιμος Μέτρ
Μπριτζ) και εκπρόσωπο του Συλλόγου Αγωνιστικού Μπριτζ και της Ελληνικής Ακαδημίας Μπριτζ,
ζητείται η παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό
Πάρκο Σταύρος Κώτσης”, για την διεξαγωγή δωρεάν μαθημάτων μπριτζ και εκπαίδευσης στην
πράξη. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από την εκπαιδεύτρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Μπριτζ Αγγελική Πολίτου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής και θα απευθύνονται προς τους
συμπολίτες-μέλη.
Για πρωινά μαθήματα ζητούν την ανωτέρω αίθουσα Τρίτη ή Πέμπτη 10.00 π.μ. Έως 14.00 και για
απογευματινά, χώρουσ στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
Προτείνεται η παραχώρηση του Πέτρινου κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό
Πάρκο Σταύρος Κώτσης” , σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα των μαθημάτων των Εργαστηρίων
Τέχνης, που διεξάγονται στο ανωτέρω κτίριο.
Δευτέρα και Τρίτη, για πρωινές ώρες 10.00π.μ. έως 14.00
και Παρασκευή, απογευματινές ώρες, 19.00 με 22.30 και με τις κάτωθι υποχρεώσεις :
α. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του χώρου
β. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς του παραχωρημένου χώρου, θα βαρύνει τον φορέα.
γ. Να κλείνουν και να επανατοποθετούν τραπέζια ή καρέκλες που μετακινούν ή στήνουν για την
διεξαγωγή των μαθημάτων τους.
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού, δεν διατίθεται χώρος για την διεξαγωγή
μαθθημάτων μπριτζ.
3. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2177/20-11-2018 αίτημα του Θανόπουλου Βασιλείου-Φοίβου, εκ
μέρους της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Αγίας Παρασκευής, ζητείται η παραχώρηση χρήσης
του Πέτρινου κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης”, για
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την προβολή της ταινίας “Μέχρι τελευταία σταγόνα”. Προτεινόμενες ημερομηνίες 12/12 ή 13/12
ή 14/12/2018 και ώρες από 19.30 έως 24.00
Προτείνεται η παραχώρηση του Πέτρινου κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό
Πάρκο Σταύρος Κώτσης” για την Παρασκευή 14η Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 19.30 έως 24.00,
με την κάτωθι υποχρέωση για τους διοργανωτές:
α. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του χώρου κατά την ημέρα χρήσης του, καθώς και την
παράδοση του χώρου στην κατάσταση όπου παραλήφθηκε.
β. Σε περίπτωση παραχώρησης του οπτικοακουστικού υλικού, οποιαδήποτε φθορά θα πρέπει να
αποκατασταθεί πλήρως από τους υπευθύνους του ανωτέρω φορέα.
Β) Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις:
1. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1977/25-10-2018 αίτημα του, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Α. ΑΤΤΙΚΗΣ, με έδρα την Αγία Παρασκευή, ζητά να χρησιμοποιεί την αίθουσα Γυμναστικής της
οδού Ανδρούτσου, για μια ημέρα την εβδομάδα, μετά τις 20:00μ.μ., προκειμένου να
πραγματοποιεί δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Σχολείο Άοπλης Μάχης”, για τα μέλη του,
Εφέδρους Αξιωματικούς.
Προτείνεται η παραχώρηση την αίθουσας για μια φορά την εβδομάδα, με επιλογή του
Συνδέσμου από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή, στις 20:00-21:00μ.μ. Ο Υπεύθυνος του
Συνδέσμου κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, αναλαμβάνει υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
του, την ασφάλεια των μελών/αθλουμένων του. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς της αίθουσας
και του αποδυτηρίου της, θα βαρύνει τον αιτούμενο σύνδεσμο. Επιπρόσθετα οφείλουν να
διατηρούν τους χώρους καθαρούς.
2. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2092/7-11-2018 αίτημα του ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, στο πλαίσιο διοργάνωσης Πρωταθλήματος για αγόρια και κορίτσια 8-12 ετών, στην
Αγία Παρασκευή, ζητείται η κάτωθι παραχώρηση των δύο γηπέδων αντισφαίρισης των
αθλητικών εγκαταστάσεων της οδού Νότου:
- Σάββατο 24 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018, από τις 14:00 έως και τις 21:00 μ.μ.
- Κυριακή 25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2018, από τις 09:00π.μ.- 21:00 μ.μ.
Προτείνεται η παραχώρηση των δύο γηπέδων αντισφαίρισης, για τις άνω ημερομηνίες και ώρες.
Ο σύλλογος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και την καθαριότητα του
αγωνιστικού χώρου. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των γηπέδων, θα βαρύνει τον Σύλλογο.
3. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2130/13-11-2018 αίτημα του, ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ζητά την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
Αγίας Παρασκευής (οδού Νότου), για την διεξαγωγή αγώνα μεταξύ της ανδρικής ομάδας του και
της ομάδας Θύελλας Καμαρίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου, της 8ης
αγωνιστικής του 7ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.
Προτείνεται η μη παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου για τη διεξαγωγή του εν λόγω
αγώνα, λόγω εργασιών συντηρήσεως της χλόης του αγωνιστικού χώρου.
4. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2152/15-11-2018 αίτημα των βετεράνων αθλητών Basket-Ball, μονίμων
κατοίκων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την παραχώρηση χρήσης κλειστού χώρου γηπέδου
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μπάσκετ, για μια ημέρα την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη), κατά τις βραδινές ώρες,
προκειμένου να προετοιμάζονται για μελλοντικές ανάλογες αθλητικές διοργανώσεις.
Για το άνω αίτημα εισηγούμαστε:
Βάσει των προσυμφωνηθέντων παραχωρήσεων των αγωνιστικών και προπονητικών
υποχρεώσεων των αθλητικών σωματείων/συλλόγων της Αγίας Παρασκευής για τη νέα αθλητική
περίοδο 2018-19, δεν δύναται κατά την παρούσα χρονική περίοδο, να ικανοποιηθεί το αίτημα
των Βετεράνων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης. Αντίστοιχο αίτημα του Ε.Κ.Α. προ ενός μηνός,
απερρίφθη για ιδίους λόγους. Παρόλα ταύτα, δύναται να παραχωρηθεί η χρήση του Κλειστού
Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, κάθε Τρίτη ή Τετάρτη, από τις 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ.. Βασική
προϋπόθεση και σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., όλοι οι
συμμετέχοντες/ μέλη του συλλόγου, θα πρέπει να προσκομίσουν ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, με βάση τον Νέο
Αθλητικό Κανονισμό.
Μετά τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των τμημάτων των συλλόγων/ σωματείων, που
τους έχει παραχωρηθεί η χρήση των εγκαταστάσεων και προκύψουν κενές απογευματινές/
βραδινές ώρες, στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, θα
επανεξεταστεί το παρόν αίτημα.
Για τον Πολιτισμό
Η Συντάξασα

Για τον Αθλητισμό
Η Συντάξασα

Η Αν. Προϊστάμενη Αθλητισμού

Μπακιρτζή Καλλιόπη
ΔΕ Γραφίστρια

Κυριαζή Χριστίνα
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Ρουμανα Αθανασία
ΔΕ Διοικητικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει επί των αιτημάτων τα κάτωθι:
Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
-Για το 1ο αίτημα της Επιτροπής Ειρήνης Αγίας Παρασκευής, εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης
του Πέτρινου Κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης”, για
το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 10.00π.μ. έως 20.00. με τις κάτωθι υποχρεώσεις :
α. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του χώρου
β. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς του παραχωρημένου χώρου, θα βαρύνει τον φορέα.
 Για το 2ο αίτημα, του κου Μπαλωτή Ανδρέα (Δόκιμος Μέτρ Μπριτζ) και εκπρόσωπο του
Συλλόγου Αγωνιστικού Μπριτζ και της Ελληνικής Ακαδημίας Μπριτζ, παραχωρείται η
χρήση του Πέτρινου κτιρίου, στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης”, για την
διεξαγωγή δωρεάν μαθημάτων μπριτζ και εκπαίδευσης στην πράξη. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται από την εκπαιδεύτρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Αγγελική
Πολίτου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής και θα απευθύνονται προς τους συμπολίτες-μέλη
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σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα των μαθημάτων των Εργαστηρίων Τέχνης, που
διεξάγονται στο ανωτέρω κτίριο.
 Δευτέρα και Τρίτη, πρωινές ώρες 10.00π.μ. έως 14.00
 και Παρασκευή, απογευματινές ώρες, 19.00 με 22.30 εφόσον δεν υπάρχει άλλη
εκδήλωση του Οργανισμού και με τις κάτωθι υποχρεώσεις :
 α. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του χώρου
 β. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς του παραχωρημένου χώρου, θα βαρύνει τον φορέα.
 γ. Να κλείνουν και να επανατοποθετούν τραπέζια ή καρέκλες που μετακινούν ή στήνουν
για την διεξαγωγή των μαθημάτων τους.
- Για το 3ο αίτημα της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Αγίας Παρασκευής, εγκρίνεται η
παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου κτιρίου, που βρίσκεται στο “Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο
Σταύρος Κώτσης”, για την προβολή της ταινίας “Μέχρι τελευταία σταγόνα”, με την αλλαγή της
ημερομηνίας για την Τετάρτη 16η Ιανουαρίου 2019 και ώρες 19.30 έως 24.00, με την κάτωθι
υποχρέωση για τους διοργανωτές:
α. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του χώρου κατά την ημέρα χρήσης του, καθώς και την
παράδοση του χώρου στην κατάσταση όπου παραλήφθηκε.
β. Σε περίπτωση παραχώρησης του οπτικοακουστικού υλικού, οποιαδήποτε φθορά θα πρέπει να
αποκατασταθεί πλήρως από τους υπευθύνους του ανωτέρω φορέα.
Αθλητικές εγκαταστάσεις
-Για το 1ο αίτημα εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ, με έδρα την Αγία Παρασκευή, σε αίθουσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της οδού
Νότου, κάθε Παρασκευή και ώρες από 18.00 έως 19.00, προκειμένου να πραγματοποιεί δωρεάν
εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Σχολείο Άοπλης Μάχης”, για τα μέλη του Εφέδρους Αξιωματικούς με
τις κάτωθι υποχρεώσεις :
α. Να προσκομίσουν ιατρικές βεβαιώσεις για όλα τα μέλη που θα παρακολουθήσουν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
β. Να εξασφαλίσουν την καθαριότητα του χώρου
γ. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς του παραχωρημένου χώρου, θα βαρύνει τον φορέα.
- Για το 2ο αίτημα του ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, στο πλαίσιο διοργάνωσης
Πρωταθλήματος για αγόρια και κορίτσια 8-12 ετών, στην Αγία Παρασκευή, παραχωρείται η
χρήση των δύο γηπέδων αντισφαίρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της οδού Νότου για :
- Σάββατο 24 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018, από τις 14:00 έως και τις 21:00 μ.μ.
- Κυριακή 25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2018, από τις 09:00π.μ.- 21:00 μ.μ.
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Ο σύλλογος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και την καθαριότητα του
αγωνιστικού χώρου. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των γηπέδων, θα βαρύνει τον Σύλλογο.
- Για το 3ο αίτημα του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, δεν εγκρίνεται η παραχώρηση
χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής (οδού
Νότου), για την διεξαγωγή αγώνα μεταξύ της ανδρικής ομάδας του και της ομάδας Θύελλας
Καμαρίου, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, λόγω εργασιών συντηρήσεως της χλόης του
αγωνιστικού χώρου.
Για το 4ο αίτημα των βετεράνων αθλητών Basket-Ball, μονίμων κατοίκων του Δήμου Αγίας
Παρασκευής, βάσει των προσυμφωνηθέντων παραχωρήσεων των αγωνιστικών και
προπονητικών υποχρεώσεων των αθλητικών σωματείων/συλλόγων της Αγίας Παρασκευής για τη
νέα αθλητική περίοδο 2018-19, δεν δύναται κατά την παρούσα χρονική περίοδο, να
ικανοποιηθεί το αίτημα των Βετεράνων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης.


Δύναται να παραχωρηθεί η χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, κάθε Τρίτη
ή Τετάρτη, από τις 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ..

 Βασική προϋπόθεση και σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., όλοι οι
συμμετέχοντες/ μέλη του συλλόγου, θα πρέπει να προσκομίσουν ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, με βάση
τον Νέο Αθλητικό Κανονισμό.
Μετά τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των τμημάτων των συλλόγων/ σωματείων, που
τους έχει παραχωρηθεί η χρήση των εγκαταστάσεων και προκύψουν κενές απογευματινές/
βραδινές ώρες, στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, θα
επανεξεταστεί το παρόν αίτημα
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 180 / 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.,
Παπασπύρος Σπ., Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Δημαράς Θεόδ.
(αναπλ.) ,Παπασταθόπουλος Λεων.(αναπλ.).

