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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 18 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 130 / 2019              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 12/12/2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2423/ 05.12.2019 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                                                                Γουργούλης Ιωάννης
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                    Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
                   Δερματάς Ιωάννης                                                                   
                   Κωβαίος Γεώργιος
                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
                   Νικολακοπούλου Βασιλική  
                   Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Διακογιάννης Πέτρος
                   Δάρρας Γεώργιος               
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                 
                   Σκοτίδα Αγγελική (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 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού”

ΑΔΑ: 6ΒΡΔΟΛΘΒ-Τ64



                  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
κ. Βρατσίδα Ευτέρπη  και κ. Παπακώστας Μάριος. 

Επί του 5ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ:   Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται: 

• Σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2307/27-11-2019 αίτημα του Ανεστιάδη Σάββα, με την ιδιότητα του
αντιπροέδρου του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ “ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ”, ζητούν τη χρήση του Κλειστού
Γυμναστηρίου  Κοντοπεύκου  κάθε  Πέμπτη  από  τις  12:00-16:00  μ.μ.,  για  τις  προπονήσεις  των
μικτών ομάδων του ΕΚΑ.

Για  το  ανωτέρω αίτημα    προτείνεται   η  δωρεάν παραχώρηση προσωρινής  χρήσης  του  Κλειστού
Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, από τις 12:00-16:00 μ.μ. Το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ “ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ”
αναλαμβάνει υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του, την ασφάλεια των αθλουμένων 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 το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ. 
• Σχετικά  με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  2380/3-12-2019 αίτημα  του  Μπότη  Αντώνη,  ζητά  τη  χρήση  του

Κλειστού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, για την πραγματοποίηση ατομικών προπονήσεων, μία ή δύο
ημέρες εβδομαδιαίως (Τρίτη ή Πέμπτη). Επίσης αναφέρει ότι για τις εν λόγω προπονήσεις συναινεί
ο προπονητής της ανδρικής ομάδας Κ.Α.Π. κ. Νίκος Χατζηπανηγύρης.
Για  το  ανωτέρω  αίτημα    προτείνεται η  παραχώρηση  προσωρινής  χρήσης  του  Κλειστού

Γυμναστηρίου  Κοντοπεύκου,  κάθε  Τρίτη  για  1,5  ώρα  από  10:00-11:30  π.μ.  Επισημαίνεται  ότι  η
παραχώρηση γίνεται μόνο για ατομική χρήση του κ.Μπότη και απαγορεύεται ρητά η πραγματοποίηση
μαθημάτων  εκμάθησης  μπάσκετ  σε  τρίτους,  με  αμοιβή.  Σε  περίπτωση  που  ζητηθεί  η  χρήση  του
γηπέδου από σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης της Αγίας Παρασκευής για πραγματοποίηση
σχολικών αγώνων ή εξάσκηση των μαθητών στο πλαίσιο αυτών, προτεραιότητα δίνεται στα σχολεία και
θα αναβάλλεται η προπόνηση του αιτούμενου. Επιπρόσθετα Ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. σε καμία περίπτωση δεν
ευθύνεται για τυχόν ατύχημα ή τραματισμό του αθλούμενου, κατά την παραμονή του στην εγκατάσταση και
δεν  υποχρεούται  να  παρέχει  οποιοδήποτε  κινητό  ή  αναλώσιμο  αθλητικό  εξοπλισμό.  Η  πρόκληση
οποιαδήποτε φθοράς της εγκατάστασης και των αποδυτηρίων, με υπαιτιότητα του κ. Μπότη, θα βαρύνει τον
ίδιο. 
• Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2427/5-12-2019 αίτημα, ο ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με την ιδιότητα του υπευθύνου

Κ.Φ.Α. του 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ζητά την παραχώρηση χρήσεως του Κλειστού
Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ημέρες και ώρες, για 1,5 έως 2 ώρες
κατα προτίμηση από τις 11:00π.μ.  έως και  14:00 μ.μ.,  λόγω ελλείψεως ή ακαταλληλότητας των
αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολείου τους, για την εξάσκηση των μαθητών τους στο άθλημα της
καλαθοσφαίρισης. 

Προτείνεται   η  αποδοχή  του  άνω  αιτήματος,  μιας  και  κρίνεται  σημαντική  η  παραχώρηση
αθλητικών  εγκαταστάσεων  σε  αιτήματα  ανάδειξης  και  υποστήριξης  του  σχολικού  αθλητισμού.  Πιο
συγκεκριμένα δύναται να χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο μόνον κατά την ημέρα Τετάρτη, από
τις 11:30π.μ.- 13:30μ.μ.
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Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί του σχολείου, θα αναλάβουν υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
τους,  την  ασφάλεια  των  μαθητών  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 το σχολείο. 
• Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  2446/6-12-2019  έγγραφο,  η  εταιρεία   SINDEX IKE,  η  οποία  εδρεύει  στο

Χαλάνδρι  και  δραστηριοποιείται  στον  τομέα  τεχνολογίας,  αυτοματισμού  και  ασφάλειας  ειδικής
σημασίας εγκαταστάσεων, ζητά την παραχώρηση χρήσης χώρου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής, που βρίσκονται στο τέρμα της οδού Νότου, για περίπου μία
φορά την εβδομάδα (3-4 φορές μηνιαίως), με χρονική διάρκεια 2-2,5 ωρών, κατά προτίμηση από
10:00π.μ.-12:30 μ. Σκοπός της εν λόγω χρήσης είναι η παρουσίαση και επίδειξη του συστήματος
πρόσδεσης  και  παροχής  ενέργειας  σε  drone/SAFE-T  tether  της  γαλλικής  εταιρείας  ELISTAIR,  σε
υποψήφιους  ενδιαφερόμενους,  ιδιωτικές  εταιρείες  και  Δημόσιους  φορείς.  Ο  αριθμός  των
επισκεπτών δεν θα ξεπερνά τα 20 άτομα ανά παρουσίαση. Επίσης στο πλαίσιο συνεργασίας της με
τον  Οργανισμό  είναι  σε  θέση  να  παρέχει  πλήρη  εναέρια  παρακολούθηση,  λήψη και  μετάδοση
εικόνας ορισμένων αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων.

Όσον αφορά το ανωτέρω αίτημα   προτείνεται η παραχώρηση χρήσης του ανοικτού χώρου των
δύο  γηπέδων  αντισφαίρισης  της  εγκατάστασης,  για  την  παρουσίαση  της  εταιρείας,  έως  4  φορές
μηνιαίως από 10:00 π.μ.-12:30 μ. Ο Οργανισμός θα διαθέσει παροχή ρεύματος για τη λειτουργία του
συστήματος πρόσδεσης και παροχής ενέργειας της εταιρείας

Για το εν λόγω δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει
χρηματικό αντίτιμο της τάξεως των 100,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ανά φορά χρήσης. Θα συνταχθεί
σχετική σύμβαση παραχωρήσεως.  

Τέλος,  προτείνεται  η αποδοχή της πρότασης για δωρεάν πλήρη εναέρια κάλυψη του αγώνα
“Δρόμος Ζωής- Αναδεικνύοντας τον Υμηττό”, ο οποίος διοργανώνεται τον Μάιο μήνα κάθε έτους από
τον Οργανισμό μας, καθώς και την κάλυψη 1-2 επιπλέον αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός
του έτους 2020, κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία. 

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

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
                                         

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει τα ανωτέρω αιτήματα παραχωρήσεων χρήσης χώρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
Οργανισμού, όπως ακριβώς αναλύονται και προτείνονται στην παρούσα εισήγηση.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 130 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
             Παπασπύρος Σπυρίδων                         Γουργούλης Κωνσταντίνος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος, 
                                                                                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Νικολακοπούλου Βασιλική, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                  Διακογιάννης Πέτρος, Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος, 
                                                                                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),
                                                                                  Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.) 

                                                                                                                                                                                                                                  
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

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

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  
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