
           

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή   07.11.2019
                                                   Αρ.πρωτ.: - 2132 -

             
            

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 14 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  103 / 2019              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 06/11/2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2065/ 01.11.2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 13 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                Κοντοπούλου Μαρία 
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                     Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                      
                   Κωβαίος Γιώργος
                   Γουργούλης Ιωάννης
                   Δάρρας Γεώργιος
                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 
                   Νικολακοπούλου Βασιλική                 
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
                   Νάτσικας Αντώνιος (αναπλ.)    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

“Παραχωρήσεις χώρων στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Οργανισμού”
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

              Πριν από την έναρξη της συζήτησης επί του 8ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε ο  κ. Μάλαμας Αλέξανδρος. 

Παρίστανται στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων της Αγίας Παρασκευής, ο κ.Τσαγκάρης
Βασίλης, Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης

“Αλλάζουμε” κ.Μυλωνάκης Ιωάννης.

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. 1956/21-10-2019 αίτημα, η κα Άννη Κωνσταντινίδου,με την ιδιότητα της
Διευθύντριας Αθλητικού Τμήματος των Σχολών Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών, ζητά την παραχώρηση
χρήσεως  του  Κλειστού  Γυμναστηρίου  Κοντοπεύκου,  για  την  πραγματοποίηση  του  Διεθνούς  Σχολικού
Τουρνουά Μπάσκετ Αγοριών, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, από
15:00μ.μ.- 19:00 μ.μ. και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, από τις 09:00 π.μ.-18:30 μ.μ. Για την χρήση
του Κλειστού Γυμναστηρίου είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν χρηματικό ποσό, το οποίο θα καθορίσει
ο Οργανισμός.
Προτείνεται η  αποδοχή  του  άνω  αιτήματος,  μιας  και  κρίνεται  σημαντική  η  παραχώρηση  αθλητικών
εγκαταστάσεων  σε  αιτήματα  ανάδειξης  και  υποστήριξης  του  σχολικού  αθλητισμού,  ιδιαιτέρως  στην
συγκεκριμένη περίπτωση που θα φιλοξενηθούν αθλητές από χώρες του εξωτερικού, αλλά και για λόγους
οικονομικής  αξιοποίησης  των  εν  λόγω  εγκαταστάσεων,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του
Οργανισμού.
Για το εν λόγω δικαίωμα χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου κατά τις ζητηθείσες ημέρες και ώρες,  ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο της τάξεως των 400,00 ευρώ ανά ημέρα,
συνολικά  800,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%.  Το  κόστος  εκτός  από  τη  χρήση  του
αγωνιστικού χώρου,  περιλαμβάνει  την  χρήση των  αποδυτηρίων  και  των  ντούζ  από τους  αθλητές  και
προπονητές καθώς και την παρουσία φύλακα του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην
εγκατάσταση.
Τέλος οι διοργανωτές  θα αναλάβουν υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τους, 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 τις Σχολές Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών. 
2. Με το υπ΄αριθ.  πρωτ. 1963/22-10-2019 έγγραφο, το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του Βασίλειο Τσαγκάρη, παραθέτει τα κάτωθι αιτήματα: 
α ) Την παραχώρηση χρήσης δύο εκ των έξι διαδρομών στον περιμετρικό χώρο του γηπέδου στο Αθλητικό
και Πολιτιστικό Κέντρο “Σταύρος Κώτσης”, για προπονήσεις στίβου, μέχρι την εκκίνηση των εργασιών από
Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 10:00-14:00.
Προτείνεται η μη παραχώρηση του άνω αιτήματος, διότι στον περιμετρικό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου,
δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες διαδρομές. Ο σύλλογος δύναται να χρησιμοποιεί τον υφιστάμενο χώρο
στίβου, δίχως την παρακώλυση χρήσης του από τους λοιπούς δημότες. Προτείνεται η επανεξέταση του
παρόντος αιτήματος, μετά την ανακατασκευή του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου
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β) Παραχώρηση  μη  αποκλειστικής  χρήσης  των  αποδυτηρίων  στο  Αθλητικό  και  Πολιτιστικό  Κέντρο
“Σταύρος Κώτσης”.
Δεν προτείνεται η παραχώρηση χρήσης των αποδυτηρίων, διότι επί του παρόντος χρησιμοποιούνται από
ανήλικους αθλητές των ακαδημιών ποδοσφαίρου. Το θέμα θα επανεξεταστεί μετά την ανακατασκευή των
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
γ ) Παραχώρηση μη αποκλειστικής χρήσης του χώρου γραφείου στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο
“Σταύρος Κώτσης”, για τη λειτουργία Γραμματείας για εγγραφές και πληρωμές.
Δεν  προτείνεται  η  παραχώρηση χρήσης χώρων Γραμματείας,  λόγω μη ύπαρξης  διαθέσιμων κλειστών
χώρων.
δ ) Πρόταση συνδιοργάνωσης στον Αγώνα “Δρόμος Ζωής Αναδεικνύοντας τον Υμμητό”, λόγω της μεγάλης
συμμετοχής των αθλητών του σωματείου.
Σχετικά  με  την  ανωτέρω  πρόταση,  ο  συγκεκριμένος  αγώνας  διοργανώνεται  αποκλειστικά  από  τον
Οργανισμό μας με μεγάλη επιτυχία. Παρόλο που είναι ένας μεικτός αγώνας βουνού και ασφάλτου, με
υψηλές  απαιτήσεις,  κάθε  έτος  συμμετέχουν  αθλητές  και  εκτός  του  λεκανοπεδίου  της  Αττικής.  Ως  εκ
τούτου  η  διοργάνωση  αναδεικνύει  ιδιαιτέρως  την  ικανότητα  του  Οργανισμού  για  την  επιτυχή
διεκπεραίωση τέτοιου είδους αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και τη σημαντική συμβολή του στην ενίσχυση
και υποστήριξη του δρομικού κινήματος, μιας ολοένα και αυξανόμενης τάσης των τελευταίων ετών.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η αποδοχή της συμβολής και υποστήριξης όλων των παραγόντων
και φορέων που επιθυμούν να ενισχύσουν τον αγώνα του Οργανισμού.
ε ) Πρόταση συνδιοργάνωσης με τον Οργανισμό, νυχτερινού αγώνα στην Πόλη μας, όπου θα αναλάβουν
το σύνολο της οργάνωσης του αγώνα και ζητάνε την οικονομική στήριξη του Οργανισμού.
Σχετικά με το ανωτέρω,  προτείνεται η πλήρης απο κοινού συνδιοργάνωση του νυχτερινού αγώνα, από
τον Αθλητικό Σωματείο και τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., όπου θα επισυναφθεί κοινή σύμβαση μεταξύ των δύο μερών
και οι αποφάσεις και ενέργειες θα συμφωνούνται από κοινού. Επιπροσθέτως το κόστος του αγώνα, θα
καλυφθεί απο το αντίτιμο συμμετοχής των αθλητών και στην περίπτωση που τα έξοδα είναι υψηλότερα
των εσόδων του αγώνα, η διαφορά θα καλυφθεί από τον Οργανισμό.

3. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1990/24-10-2019 έγγραφο, ο Αθλητικός Σύλλογος Οπλομαχίας με έδρα την
Αθήνα,  ζητά  την  παραχώρηση  χρήσης  του  Κλειστού  Γυμναστηρίου  της  οδού  Νότου,  για  τη
διοργάνωση αγώνων σπαθασκίας, στις 13 & 14 Ιουνίου 2020, από 09:00π.μ.-19:00μ.μ. Επισημαίνει
ότι ο Σύλλογός τους είναι μικρής δυναμικότητας και ως εκ τούτου δεν δύναται να καλύψει υψηλό
χρηματικό κόστος, για τη μίσθωση του Κλειστού Γυμναστηρίου. Επίσης δεν θα υπάρχει αντίτιμο
συμμετοχής για τους αθλητές καθώς και παρακολούθησης για το κοινό. Τέλος, προτείνουν να είναι
υποστηρικτής  των  αγώνων  ο  Οργανισμός  και  γι'  αυτό  θα  τοποθετήσουν  το  λογότυπο  του
Οργανισμού σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό τους (αναλογικό ή ψηφιακό).

Προτείνεται η παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Νότου για την πραγματοποίηση
των  παραπάνω  αγώνων,  κατά  τις  ημέρες  και  ώρες  που  αναφέρονται.  Για  τη  χρήση  της  αθλητικής
εγκατάστασης, λόγω της περιορισμένης δυναμικότητας του Συλλόγου, προτείνεται η καταβολή χαμηλού
χρηματικού αντιτίμου της τάξεως των 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και για τις δύο
ημέρες  διεξαγωγής  των  αγώνων.  Επιπρόσθετα  αποδεχόμαστε  την  προβολή  του  Οργανισμού  μας  ως
υποστηρικτή των αγώνων τους.

Παρακαλούμε για την εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων και τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αιτήματος του κου Τσαγκάρη Βασίλειου, Προέδρου του  Αθλητικού

Σωματείου Αγίας Παρασκευής, να του παραχωρηθεί δύο εκ των έξι διαδρομών του περιμετρικού χώρου

του γηπέδου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης,  από Δευτέρα έως Παρασκευή από

7.00μ.μ. έως 8.00μ.μ., το αίτημα του τέθηκε σε ψηφοφορία. 

Επί δεκατεσσάρων παρευρισκομένων μελών, οι κ.κ. Νικολακοπούλου Βασιλική και  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  ,
δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας και επί των καταμετρούμενων ψήφων δώδεκα  (12) θετικές ψήφοι.  

                                              

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Εγκρίνει το 1ο αίτημα, ομόφωνα όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

2. Το 2ο αίτημα,  όσον αφορά το εκ νέου αίτημα που τέθηκε από τον κο Τσαγκάρη Βασίλειο, 
Πρόεδρο του  Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής, απορρίπτεται έπειτα από 
ψηφοφορία (-8- ΟΧΙ, -3- ΝΑΙ, -1- ΛΕΥΚΟ).

Κατόπιν της ψηφοφορίας στο υποαίτημα αυτό, που απορρίφθηκε, απεσύρθησαν και τα   
υπόλοιπα υποαιτήματα του Α.Σ.Α.Π., κατόπιν προτάσεως του Προέδρου κ. Τσαγκάρη, αφού 
δεν υπήρχε λόγος συζητήσεως τους.

3. Εγκρίνει το 3ο αίτημα, ομόφωνα,  όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 103 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
           Παπασπύρος Σπυρίδων                                Γουργούλης Κωνσταντίνος, Βλαχογιάννη Μαρία,  Κωβαίος Γεώργιος
                                                                                      Γουργούλης Ιωάννης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                      Μάλαμας Αλέξανδρος, Νικολακοπούλου Βασιλική, Κανιώρης Νικόλαος,               
                                                                                      Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                      Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.), Νάτσικας Αντώνιος (αναπλ.)    

                                                                                                                                                                                                                                       
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
           το αρχείο μας.

           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                     Η Γραμματέας

                                  Μπακιρτζή Καλλιόπη    

ΑΔΑ: 6ΟΕΨΟΛΘΒ-ΧΒ8


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 14 /2019 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 103 / 2019
	Παρόντες
	Απόντες


		2019-11-08T15:08:57+0200
	Athens




