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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 21/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 153 / 2018              

   
Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  14/09/2018, ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  15:30
συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 1663/ 10.09.2018
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                                                            Βαλασιάδης Δημήτριος
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                      Ζορμπάς Βασίλειος
      Γιώτσας Σπυρίδων                                                                   Γουργούλης Ιωάννης 
      Παπασπύρος Σπύρος                                                              Κρητικίδης Κων/νος     
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                        Μουστόγιαννης Αλέξανδρος                 
      Κανιώρης Νικόλαος 
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                                                                                        
      Καλλιγέρης Κων/νος (αναπλ.)                     
      Δάβαρης Σταύρος  (αναπλ.)   
      Μανδηλάς Αντώνιος (αναπλ.) 
                                                     

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πριν την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθε η κα Κουτσογιάννη Παρ.(αναπλ.) και αποχώρησε η κα Ρίζκ-
Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.). Πριν την ψήφιση επί του 5ου θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κος Παπασπύρος Σπ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις 
του Οργανισμού”

ΑΔΑ: 6Κ9ΛΟΛΘΒ-529



Επί του  1ου Θέματος Ε.Η.Δ.                                                                 
ΘΕΜΑ:  “Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

1.  Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1310/28-6-2018  αίτημα,  το  ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΚΩΦΩΝ &
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αιτείται την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου
Κοντοπεύκου,  για  δύο ώρες  ανά εβδομάδα,  εντός  του  σχολικού ωραρίου,  για  την  απασχόληση των
μαθητών τους από εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής από την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών
(ΕΟΑΚ).
Προτείνεται η δωρεάν παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης, κάθε Τετάρτη για δύο ώρες κατά το
ημερήσιο  σχολικό  ωράριο,  καθ’  όλο  το  σχολικό  έτος  2018-19.  Οι  ακριβείς  ώρες  παραχώρησης  θα
καθοριστούν  κατόπιν  συνεννοήσεως  του  Οργανισμού  με  το  αιτούμενο  σχολείο.  Ο  συνοδός  εκπ/κός
φυσικής αγωγής αναλαμβάνει υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του, την ασφάλεια των μαθητών.
Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των εγκαταστάσεων και των αποδυτηρίων, θα βαρύνει το αιτούμενο
σχολείο.
2.  Με το υπ΄αριθ.  πρωτ.  1827/8-8-2018 αίτημα,  ο  Όμιλος Αντισφαίρισης ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,  για τις
ανάγκες  διεξαγωγής  μαθητικού  open τουρνουά  τένις,  αιτείται  την  παραχώρηση  των  δύο  γηπέδων
αντισφαίρισης στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της οδού Νότου, από Δευτέρα 24
έως Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, από 16:00-21:00 τις καθημερινές και από 09:00-21:00 το Σάββατο και
την Κυριακή.
Προτείνεται η παραχώρηση χρήσης των δύο γηπέδων, για το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου
από 14:00-21:00μ.μ., καθώς και Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου, από τις 09:00π.μ.-21:00μ.μ.,
λόγω  της  έναρξης  των  νέων  προγραμμάτων  αντισφαίρισης  του  Οργανισμού,  από  την  Δευτέρα  24
Σεπτεμβρίου 2018, για το νέο αθλητικό έτος 2018-19.
3. Με το υπ΄αριθ.  πρωτ. 1684/12-9-2018 αίτημα, τα Εκπαιδευτήρια “Διονύσιος Σολωμός”, ζητούν την
παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, για την άθληση των μαθητών
του στην καλαθοσφαίριση (μπάσκετ), κατά το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 15 Ιουνίου 2019,
κάθε Δευτέρα & Παρασκευή, από τις 8:30-4:15 μ.μ.
Προτείνεται  η  παραχώρηση  της  αθλητικής  εγκατάστασης,  κατά  τις  αιτούμενες  ημέρες  και  ώρες,  με
αντίτιμο 3.000,00 ευρώ, σμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Επιπρόσθετα  η  προαναφερόμενη  παραχώρηση  προτείνεται,  μόνον  στην  περίπτωση  που  τα
Εκπαιδευτήρια “Διονύσιος Σολωμός”, εξοφλήσουν την αντίστοιχη περυσινή οφειλή τους, η οποία δεν έχει
αποδοθεί έως και την παρούσα χρονική στιγμή στον Οργανισμό.
Ο συνοδός εκπ/κός φυσικής αγωγής αναλαμβάνει  υπό την πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη του,  την
ασφάλεια των μαθητών. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των εγκαταστάσεων και των αποδυτηρίων,
θα βαρύνει το αιτούμενο σχολείο.
4.  Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1687/13-9-2018 αίτημα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ζητά την
παραχώρηση  χρήσης  του  Κλειστού  Γυμναστηρίου  Αγίας  Παρασκευής,  που  βρίσκεται  επί  των  οδών
Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου, για τέσσερις προπονήσεις μηνιαίως (μία/εβδομ.) της Εθνικής Ομάδας
Ποδοσφαίρου Σάλας, με ώρα συγκέντρωσης 21:00μ.μ. και ώρα αποχώρησης 23:30 μ.μ.

                                              

ΑΔΑ: 6Κ9ΛΟΛΘΒ-529



Προτείνεται η παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Νότου, κάθε Τετάρτη από τις
21:00-23:30μ.μ. Για το εν λόγω δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων, για κάθε προπόνηση, προτείνεται
η  καταβολή  χρηματικού  αντιτίμου  της  τάξεως  των  80,00  ευρώ,  πλέον  Φ.Π.Α.  24%.  Το  αντίτιμο  θα
καταβάλλεται ανά μήνα. Το κόστος εκτός από τη χρήση του αγωνιστικού χώρου (καθαρή προπονητική
ώρα από 21:30-23:00μ.μ.), περιλαμβάνει την χρήση των γυναικείων αποδυτηρίων κατά την έλευση των
αθλητών  έως  και  την  αποχώρηση  τους,  τη  χρήση  των  ντούζ  μετά  την  προπόνηση,  καθώς  και  την
παρουσία φύλακα, κατά τη διάρκεια παραμονή τους στην εγκατάσταση.  Ο προπονητής της ομάδος, θα
αναλάβει  υπό  την  πλήρη  και  αποκλειστική  ευθύνη  του,  την  ασφάλεια  των  αθλητών  καθώς  και  την
παράδοση του αγωνιστικού χώρου και  των  αποδυτηρίων  μετά τη  χρήση τους,  στην  κατάσταση που
παραχωρήθηκαν.  Η  πρόκληση  οποιαδήποτε  φθοράς  των  εγκαταστάσεων  και  των  αποδυτηρίων,  θα
βαρύνει την Ε.Π.Ο. 
Τέλος,  κρίνεται  σημαντική  η  παραχώρηση αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Οργανισμού,  σε  αιτήματα
ομάδων υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, αφενός μεν για λόγους προβολής του αθλήματος και αύξηση
της  συμμετοχής  αθλητών  στο  αντίστοιχο  τοπικό  σωματείο,  αφετέρου  δε  για  λόγους  οικονομικής
αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας
του.

Η Συντάξασα υπάλληλος

Χριστίνα Κυριαζή    
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

Η Αν.Προϊσταμένη 
Αθλητισμού

Αθανασία Ρουμανά
ΔΕ Διοικητικού

Ο Αν. Προιστάμενος 
Διοίκητικού -Οικονομικού

Παρασκευά Παρασκευόπουλος
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

Ο Αν.Προιστάμενος 
Διεύθυνσης

Νικόλαος Κανιώρης 
ΠΕ10 Φυσικής Αγωγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παραχώρηση χώρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του  Οργανισμού στα ανωτέρω 
αιτήματα και με τους όρους και προϋποθέσεις,  όπως αυτές αναλύονται στην παρούσα 
εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 153 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

ΑΔΑ: 6Κ9ΛΟΛΘΒ-529



                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Χριστοφοράτου Δήμ., Γιώτσας Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν., Παπασπύρος Σπ.,Κανιώρης Νικ., 
                                                                            Καλλιγέρης Κων.(αναπλ.),Δάβαρης Στ.(αναπλ.),
                                                                            Μανδηλάς Αντ.(αναπλ.), Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.)      
                                                                           
                

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

                           Μπακιρτζή Καλλιόπη 
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