
           

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή   27.11.2019
                                                   Αρ.πρωτ.: - 2305  -

             
            

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 15 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  116 / 2019              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  22/11/2019, ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2213 / 18.11.2019
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  - 12 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                     Νικολακοπούλου Βασιλική 
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                      Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Γουργούλης Ιωάννης
                   Δερματάς Ιωάννης
                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 
                   Δάρρας Γεώργιος               
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                 
                   Μακρυαλέας Γεώργιος (αναπλ.)
                   Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

“Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη
πρότασης για τοποθέτηση διαφημιστικών

πινακίδων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του
Οργανισμού”

ΑΔΑ: 6ΙΗΓΟΛΘΒ-0Ν2



  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
         Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 3ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε η  κ. Βρατσίδα Ευτέρπη 

(αναπλ/κό μέλος Αντιπροέδρου - χωρίς δικαίωμα ψήφου)   

Παρίσταται στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου  Α.Σ.Α.Π., κ.Τσαγκάρης Βασίλειος.

Επί του 8ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε
αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2001/24-10-2019 έγγραφο του Βασιλείου Καλογεράκη, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στο χώρο της διαφημίσεως, γίνεται πρόταση εμπορικής εκμεταλλεύσεως των 
αθλητικών χώρων που ανήκουν ή   τα διαχειρίζεται ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π..

Πιο συγκεκριμένα προτείνει τις εξής τοποθετήσεις διαφημιστικών πινακίδων:

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ: 5 πινακίδες 3Χ0,80 μ. (σύνολο 15 μ.) στην ευθεία, δεξιά και 
αριστερά από το χώρο της Γραμματείας αγώνων.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ: 6 πινακίδες 6Χ1μ. Στο χώρο πίσω από το τέρμα, επί της 
περιφράξεως (κάγκελα).

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ: 10 πινακίδες 2,20 Χ 1,00 μ.

Για την παραπάνω τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, η εταιρεία NEW  STEP Μ.Ε.Π.Ε.την 
οποία εκπροσωπεί ο κύριος Καλογεράκης, προσφέρει το ποσό των 2.000 ευρώ και αναλαμβάνει να 
καθαρίσει τους προαναφερόμενους αθλητικούς χώρους από διαφημιστικές πινακίδες που δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον, καθώς επίσης και τη δωρεάν κατασκευή και τοποθέτηση του λογοτύπου του 
ΠΑΟΔΑΠ,  στη  σέντρα του αγωνιστικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο Κοντοπεύκου, αξίας 150,00 
ευρώ. Επίσης αναφέρει ότι θα προκαταβάλει το χρηματικό ποσό έως το τέλος του 2019, ανεξαρτήτως αν 
θα τοποθετηθούν όλες οι προτεινόμενες διαφημιστικές πινακίδες.

Σχετικά με τα ανωτέρω, προτείνεται η αποδοχή της προτάσεως του Βασιλείου Καλογεράκη, διότι τέτοιου
είδους  προτάσεις  και  συνεργασίες  μπορούν  να  αποτελέσουν  στο  μέλλον  σημαντική  πηγή  εσόδων  για  τον
Οργανισμό. Οι πινακίδες, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους που θα του υποδειχθούν, σε συνεννόηση με
τα Αθλητικά Σωματεία που έχουν ήδη αναφέρει ποιές διαφημιστικές πινακίδες είναι ανενεργές προκειμένου αυτές
να καθαιρεθούν. 

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

ΑΔΑ: 6ΙΗΓΟΛΘΒ-0Ν2



Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Επί δώδεκα παρευρισκομένων μελών, εκ των οποίων ο κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  δήλωσε ότι απέχει της
ψηφοφορίας και ο κ.Μπακόλας Ηλίας δήλωσε λευκό, επί των καταμετρούμενων ψήφων δέκα  (10) θετικές ψήφοι.  

Κατόπιν της ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία,
                     
                  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Αποδέχεται  την  πρόταση  της  εταιρείας   NEW   STEP  Μ.Ε.Π.Ε. την  οποία  εκπροσωπεί  ο  κ.
Καλογεράκης Βασίλειος, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε αθλητικούς χώρους που
ανήκουν  ή  διαχειρίζεται  ο  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  όπως  αυτοί  περιγράφονται  στην  παρούσα  εισήγηση,
προσφέροντας το ποσό των 2.000 ευρώ,  το οποίο και θα προκαταβάλει έως το τέλος του 2019,
ανεξαρτήτως αν θα τοποθετηθούν όλες οι προτεινόμενες διαφημιστικές πινακίδες.

2. Αναλαμβάνει  τον  καθαρισμό  στους  ανωτέρω  αναφερόμενους  αθλητικούς  χώρους  από
διαφημιστικές  πινακίδες  που  δεν  χρησιμοποιούνται  πλέον,  καθώς  επίσης  και  τη  δωρεάν
κατασκευή και τοποθέτηση του λογοτύπου του ΠΑΟΔΑΠ,  στη  σέντρα του αγωνιστικού χώρου στο
Κλειστό Γυμναστήριο Κοντοπεύκου, αξίας 150,00 ευρώ. 

3. Οι πινακίδες, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους που θα του υποδειχθούν, σε συνεννόηση
με τα Αθλητικά Σωματεία που έχουν ήδη αναφέρει ποιές διαφημιστικές πινακίδες είναι ανενεργές
προκειμένου αυτές να καθαιρεθούν,  όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 116 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
           Παπασπύρος Σπυρίδων                           Γουργούλης Κωνσταντίνος, Βλαχογιάννη Μαρία, Γουργούλης Ιωάννης, 
                                                                                  Δερματάς Ιωάννης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                  Κανιώρης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),
                                                                                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.),
                                                                                  Μακρυαλέας Γεώργιος (αναπλ.) 
                                                                                                                                                                                                                                       
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

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

                                     Η Γραμματέας

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη  

ΑΔΑ: 6ΙΗΓΟΛΘΒ-0Ν2
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