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Αγία Παρασκευή 29. 09.2020
Αρ.πρωτ.: - 1663 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της υπ΄αρ. 22 /2020 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 96 /2020

“Παραχώρηση χώρων στις
εγκαταστάσεις του Οργανισμού”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 24/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 1600 /
18.09.2020 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,
Ν.3852/2010, Ν.4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες - 10 - αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπασπύρος Σπυρίδων
Δερματάς Ιωάννης
Βλαχογιάννη Μαρία
Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
Νικολακοπούλου Βασιλική
Διακογιάννης Πέτρος
Δάρρας Γεώργιος
Κανιώρης Νικόλαος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)

Γουργούλης Κων/νος
Κωβαίος Γεώργιος
Χίρτογλου Δημήτριος
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
Μάλαμας Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.
2.

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση επί του 3ου θέματος Η.Δ., προσήλθαν οι κ.κ. Γουργούλης Κων/νος και
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
Πριν από την ψήφιση επί του 7ου θέματος Η.Δ., αποχωρεί ο κ. Γουργούλης Κων/νος και τη θέση του παίρνει η κ.
Βρατσίδα Ευτέρπη, αναπληρώτρια του, η οποία παρίσταται στην συνεδρίαση.

ΑΔΑ: ΨΘΝΞΟΛΘΒ-ΖΤΕ

Επί του 10ου θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
1. Σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1490/7-9-2020 αίτημα του Α.Ο.Α.Π. ζητούν τη χρήση της
αίθουσας γυμναστηρίου του Αθλητικού Κέντρου επί της οδού Νότου, για τους αθλητές τους
σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:
Ανδρικό: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 18:00-19:00
Γυναικείο: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 21:00-22:00
Προτείνεται: η χρήση της αίθουσας εκγύμνασης με τα όργανα μυικής ενδυνάμωσης που βρίσκεται
κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου της οδού Νότου ως εξής:
Ανδρικό: Δευτέρα και Πέμπτη 18:00-19:00
+Γυναικείο: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 21:00-22:00
Να αναφέρουμε ότι ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. στη συγκεκριμένη αίθουσα είχε προγραμματίσει απο την
Δευτέρα 28/9/2020, να παρέχει πρόγραμμα μυικής ενδυνάμωσης προς τους δημότες και κατοίκους,
από τις 18:00-20:30. Ως εκ τούτου αφαιρείται η ώρα 18:00-19:00.
Επιπρόσθετα στην αίθουσα μπορούν μπαίνουν έως δέκα αθλητές με παρουσία προπονητή (μέτρα
προστασία λόγω πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα).
2.
Σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1551/10-9-2020 αίτημα του Συλλόγου Κρητών Αγίας
Παρασκευής, ζητείται η παραχώρηση χρήσης της αίθουσας γυμναστικής που βρίσκεται κάτω από τις
κερκίδες του αθλητικού κέντρου επί της οδού Νότου, για τα χορευτικά τους τμήματα, κατά το
διάστημα 1/10/2020 έως 31/5/2020, κάθε Κυριακή από 17:00-21:00.
Προτείνεται: Λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid-19, ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει
περιορισμένο αριθμό ατόμων, οι οποίοι μεταξύ τους πρέπει αυστηρά να τηρούν την απόσταση του
1,5μ. Επιπλέον ο Οργανισμός δεν διαθέτει υπάλληλο καθαριότητας κατα τις ημέρες του Σαββάτου
και Κυριακής, με συνέπεια να μην μπορεί να γίνουν οι απαιτούμενες απολυμάνσεις του χώρου για
την φιλοξενία των χορευτικών τμημάτων. Ως εκ τούτου, μη τηρουμένων των απαιτούμενων των
μέτρων για την ασφάλεια των χορευτών, δεν δυνάμεθα να εισηγηθούμε θετικά για την εν λόγω
παραχώρηση.
3.
Σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1618/10-9-2020 αίτημα του Κ.Α.Π. ζητείται η χρήση του
ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης Μανσούρη, για τις προπονητικές ανάγκες τους, τις κάτωθι
ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 19:00-20:30, Τρίτη 17:00-21:30, Τετάρτη 17:30-20:30, Πέμπτη 19:00-20:30, Παρασκευή
17:30-22:00, Σάββατο 17:00-20:00.
Προτείνεται: η παραχώρηση χρήσης του ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης Μανσούρη στον
Κ.Α.Π. Ο σύλλογος θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια
των αθλούμενων του, λόγω της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα .
4.
Σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1637/24-9-2020 αίτημα της Α.Ε.Α.Π., ζητούν τη χρήση της
αίθουσας εκγύμνασης με τα όργανα μυικής ενδυνάμωσης που βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες του
Αθλητικού Κέντρου επί της οδού Νότου, για τους αθλητές τους σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:
- έως 20/10/2020: Δευτέρα 17:45-18:45, Τετάρτη 18:00-19:00, Παρασκευή 18:00-19:00
- από 21/10/2020 έως τέλος: Δευτέρα 17:45-18:45, Τετάρτη 18:00-19:00, Πέμπτη 17:45-18:30 ή
20:30-21:30.

ΑΔΑ: ΨΘΝΞΟΛΘΒ-ΖΤΕ

Προτείνεται: η χρήση της αίθουσας εκγύμνασης με τα όργανα μυικής ενδυνάμωσης που βρίσκεται
κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου της οδού Νότου ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη το
πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και του αντίστοιχου αιτήματος του Α.Ο.Α.Π.:
- έως 20/10/2020: Τετάρτη 18:00-19:00, Παρασκευή 18:00-19:00
- από 21/10/2020 έως τέλος: Τετάρτη 18:00-19:00, Πέμπτη 20:30-21:30.
Τέλος επισημαίνουμε ότι στην αίθουσα μπορούν μπαίνουν έως δέκα αθλητές με παρουσία προπονητή
(μέτρα προστασία λόγω πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα) .
Παρακαλείται το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
Η Συντάξασα
Αν. Προϊσταμένη Αθλητισμού

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τα κάτωθι:
–

Για το 1ο αίτημα του Αθλητικού Ομίλου Αγίας Παρασκευής (Α.Ο.Α.Π.) ομόφωνα σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση.

–

Για το 2ο αίτημα του Συλλόγου Κρητών Αγίας Παρασκευής, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ανωτέρω
εισήγηση, με τρείς (3) αρνητικές ψήφους (Παπασταθόπουλος Λ., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Δάρρας Γ.)
και τον κ. Διακογιάννη Π., ο οποίος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας).

–

Για το 3ο αίτημα της Καλαθοσφαίρισης Αγίας Παρασκευής (Κ.Α.Π.), ομόφωνα σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση.

–

Για το 4ο αίτημα της Αθλητικής Ένωσης Αγίας Παρασκευής (Α.Ε.Α.Π.), ομόφωνα σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 96 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπασπύρος Σπύρος

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

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Τα Μέλη
Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,
Κανιώρης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),
Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.)

