
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  27. 10.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1883 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 25 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 113 /2020              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  22/10/2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  17:30,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1808  /
16.10.2020 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  - 12 -  αρχίζει η συνεδρίαση:

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                            Χίρτογλου Δημήτριος

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                Δάρρας Γεώργιος

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                    Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Κωβαίος Γεώργιος 

                  Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία                                                

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                                     

                  Διακογιάννης Πέτρος                                                                                                                                    

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                      

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)          

                  Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)   

                                              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Πριν την ψήφιση επί του 4ου θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κος Κανιώρης Νικόλαος

2.  Μετά την ψήφιση επί του 4ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ.Γουργούλης Κων/νος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Έγκριση περιεχομένου ιδιωτικού

συμφωνητικού μεταξύ Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
και Αθλητικών Σωματείων”
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3. Κατά την έναρξη συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ. και έως την συζήτηση επί του 4ου θέματος Η.Δ. παρευρίσκεται στην
συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης “ΝΕΑ ΑΡΧΗ” κ.Οικονόμου Γεώργιος.

                                                                 

Επί του 8  ου   θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  περιεχομένου  ιδιωτικού  συμφωνητικού  μεταξύ  του  ΠΑΟΔΑΠ  και
Αθλητικών Σωματείων»

Ο Πρόεδρος εισηγείται:

Για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, για την τήρηση των προβλέψεων των νόμων και του
Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑΟΔΑΠ, για την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία του ΠΑΟΔΑΠ
με τα Αθλητικά Σωματεία, είναι  σκόπιμο να υπογράφεται μεταξύ τους ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το
οποίο θα προσδιορίζει (πλην των διατάξεων της υφισταμένης νομοθεσίας) τον τρόπο λειτουργίας των
Αθλητικών Σωματείων στους παραχωρούμενους από τον ΠΑΟΔΑΠ αθλητικούς χώρους, κατά την
διάρκεια  της  παραχωρήσεως.  Οι  προβλέψεις  του  Ιδιωτικού  Συμφωνητικού  είναι  αυτές  του
Κανονισμού Λειτουργίας μας. Εισηγούμαι την ψήφιση του κατωτέρω Ιδιωτικού Συμφωνητικού, το
οποίο  θα  υπογράφεται  κατά  αθλητική  περίοδο,  αμέσως  μετά  την  απόφαση  του  ΔΣ  για  τις
παραχωρήσεις, αρχής γενομένης από φέτος. 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την ………./………./………, ημέρα της εβδομάδος ……………..,
και ώρα ……………, οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

α.  ……………………………………………………………………………………….,  νόμιμος
εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ, στο εφ΄εξής καλούμενο ο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) και 

β.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  καλούμενος
στο εφ΄εξής Αθλητικό Σωματείο/Σύλλογος

Έχοντας υπ΄όψιν:

α. Το ΦΕΚ 1362 Β΄/18-10-2001

β. Τον ν. 2725/1999, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του

γ. Τον ν. 2880/2011 

δ. Τον ν. 3463/2006
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ε. Τον ν. 4373/2016

στ.  Τον Κανονισμό Λειτουργίας  του Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού του Δήμου Αγίας
Παρασκευής

ζ. Τις υπ΄αριθμ. ……………και ………….. αποφάσεις του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του συμφωνητικού αυτού, καθορίζεται από την υπ΄αριθμ. ………… απόφαση του ΔΣ του
ΠΑΟΔΑΠ και συγκεκριμένα από …………………. έως ………………... η δε παραχώρηση δεν είναι
αποκλειστική, αλλά περιορίζεται στα οριζόμενα στην προαναφερθείσα απόφαση του ΔΣ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ

Ειδική κατάσταση

Το Αθλητικό Σωματείο υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως αυτά
ισχύουν ανά πάσα στιγμή, για την μη μετάδοση του κορωναϊού COVID. Σε περίπτωση εμφάνισης
κρούσματος  ή  υποψίας  κρούσματος  COVID-19,  σε  αθλητή  ή  οποιοδήποτε  άλλο  άτομο  του
Αθλητικού  Σωματείο,  αυτό  οφείλει  να  ενημερώσει  το  ΝΠ  ΑΜΕΣΑ,  για  τις  δικές  του  ενέργειες
(ενημέρωση  προσωπικού-απολυμάνσεις  κλπ).  Η  ίδια  υποχρέωση  υφίσταται  και  στην  περίπτωση
εμφάνισης  κρούσματος  άλλης  λοιμώδους  ασθένειας.  Την  υποχρέωση  αυτή  έχει  και  το  ΝΠ,  σε
περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σε Υπάλληλο του Οργανισμού. 

Γενικά 

Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει κάθε ομάδα αθλητών να
συνοδεύεται από τον υπεύθυνο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν
τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και
για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των
αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για
τυχόν ατύχημα. 

Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των αθλητών συλλόγων, που προπονούνται σε κάθε χώρο
άθλησης του Νομικού Προσώπου, είναι  η  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του σχετικού αθλητικού
σωματείου  /  συλλόγου,  η  οποία  επιδεικνύεται  στο  αρμόδιο  όργανο  του  Ν.Π.  της  αθλητικής
εγκατάστασης όποτε ζητηθεί. 

Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση,
π.χ. φόρμες, υποδήματα, κ.λπ.. όταν εισέρχονται σε αθλητικούς χώρους. Ο υπάλληλος του Ν.Π. έχει
την ευθύνη να απαγορεύει  την είσοδο στις  αθλητικούς  χώρους,  σε άτομα εκτός  συλλόγου χωρίς
αθλητική περιβολή. Επιπλέον, ο αρμόδιος υπάλληλος του Ν.Π. δύναται να απαγορεύει την είσοδο σε
άτομα μη μέλη του σωματείου / συλλόγου που προπονείται, εντός του αγωνιστικού χώρου.

Το Νομικό Πρόσωπο και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει
ευθύνη  για  τυχόν  συμβάντα  (ατυχήματα,  κλπ)  στην  προπόνηση  των  αθλητών  του  σωματείου  /
συλλόγου. 

Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων ή άλλου
εξοπλισμού και θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά.
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Τα ευρισκόμενα αντικείμενα παραδίδονται στο προσωπικό του Νομικού Προσώπου με πρωτόκολλο
παράδοσης  -παραλαβής,  φυλλάσονται  για  εύλογο  χρονικό  διάστημα  (ενός  (1)  μηνός)  σε  ειδικό
ελεγχόμενο  χώρο  και  αν  δεν  αναζητηθούν  παραδίδονται  στο  Δ.Σ.  του  νομικού  προσώπου  που
αποφασίζει για την δωρεά τους σε ιδρύματα της πόλης.

 Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού
σωματείου / συλλόγου, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου / συλλόγου και από
ιατρό, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε αθλητικού χώρου του Νομικού Προσώπου
για τυχόν ατυχήματα και τραύματα στην προπόνηση των αθλητών. Καθώς και ότι για οποιοδήποτε
άλλο συμβάν, ευθύνη φέρει η Διοίκηση του συλλόγου / σωματείου.

Οι  αθλούμενοι  κάνουν  χρήση  των  αθλητικών  χώρων  με  την  υποχρεωτική  παρουσία  του
διαπιστευμένου από το Αθλητικό Σωματείο χρήσης Προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
εκτέλεση του προπονητικού προγράμματος, είναι υπεύθυνος ιδιαίτερα για την τήρηση των κανόνων
τάξης και ασφάλειας των αθλουμένων/αθλητών.

Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζει τις υποδείξεις
του προσωπικού του Νομικού Προσώπου σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση
των αποδυτηρίων, κ.λπ.

Η συμπεριφορά των αθλητών και εν γένει των παρευρισκομένων στις εγκαταστάσεις του Νομικού
Προσώπου πρέπει να είναι κόσμια, ο δε αρμόδιος υπάλληλος έχει το δικαίωμα να τον αποβάλλει από
τις εγκαταστάσεις.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της χρήσης της εγκατάστασης
πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο, ενώ το
αρμόδιο όργανο του Ν.Π. μπορεί να αποφασίζει για την επιβολή αυστηρότερων μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου καθώς και χρήσης των
οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα
όργανα,  στα  αποδυτήρια  και  γενικά  σε  όλες  τις  εγκαταστάσεις  του  Νομικού  Προσώπου.  Οι
εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Νομικού
Προσώπου από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιμωρούνται οπωσδήποτε.

Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή
του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις  εγκαταστάσεις  του Νομικού Προσώπου.
Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο
αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση
και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου.

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, που
επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του υπεύθυνου λειτουργίας του χώρου. Ο ενδιαφερόμενος
σύλλογος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.

Σε  κάθε  περίπτωση  φθορών,  εσκεμμένων  ή  μη,  ο  σύλλογος  στον  οποίο  ανήκει  ο  αθλητής,  ο
προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με
δικές του δαπάνες, εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την
κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Νομικού
Προσώπου.

Κάθε φορέας που έχει προπόνηση στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των
αποδυτηρίων. 
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Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα όπως μπασκέτες,
εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα, (χρήση βασικού σταθερού εξοπλισμού
αθλητικής εγκατάστασης).

Ο υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα
αθλητικά  όργανα  όπως  μπασκέτες,  σφαίρες,  εμπόδια,  βάρη,  βατήρες,  τέρματα  κλπ,  εκεί  που  ο
προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή του Συλλόγου, ο οποίος έχει την ευθύνη της
τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης
αυτού μετά την λήξη της προπόνησης ή του αγώνα.

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  διεξαγωγή  οποιουδήποτε  αγώνα  είναι  η  ύπαρξη  του  αναγκαίου
προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν παρίσταται
προσωπικό του Νομικού Προσώπου απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων
ομάδων ή ατόμων , και γενικότερα η χρήση των χώρων του Ν.Π.Δ.Δ.

Η διεξαγωγή  οποιουδήποτε  αγώνα  σε  οποιοδήποτε  χώρο  διέπεται  από  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά
διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα. 

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι  υπόχρεη να περιορίζεται  στα όρια του
ωραρίου. Ενώ σε περίπτωση αναβολής και καθυστέρησης του επόμενου αγώνα, η υπαίτια για την
καθυστέρηση ομάδα είναι υπόχρεη για την κάλυψη των εξόδων των ομάδων που ακολουθούν στο
πρόγραμμα των αγώνων.

Όλοι οι αγώνες σε κλειστά γήπεδα διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς
των  Ομοσπονδιών  του  κάθε  αθλήματος.  Οι  σύλλογοι  και  τα  σωματεία  είναι  υπεύθυνοι  για  την
τήρηση των προϋποθέσεων  για  την  ομαλή  διεξαγωγή  του  αγώνα,  για  το  σκοπό αυτό μπορεί  να
συνεργάζεται  με  τα  αστυνομικά  όργανα  και  κάθε  άλλο  αρμόδιο  φορέα  και  λαμβάνει  μέτρα  για
αποφυγή βίας, φθορών.

Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον αγώνα
τον αρμόδιο ιατρό-νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Το Νομικό
Πρόσωπο πρέπει να διαθέτει εξοπλισμένο χώρο ιατρείου εντός των εγκαταστάσεών του.

Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου ισχύουν οι προϋποθέσεις σχετικά με τη
διεξαγωγή σε κλειστές εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον,  ισχύει  ότι  υποχρέωση  των  υπαλλήλων  του  Νομικού  Προσώπου  είναι  η  χάραξη  των
γραμμών του γηπέδου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό. 

Η παρουσία υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή του αγώνα, σε
περίπτωση απουσίας του απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.

Το Αθλητικό Σωματείο υποχρεούται να διατηρεί και να παραδίδει τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες
και τις εν γένει χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις καθαρές από απορρίμματα που δημιουργήθηκαν
κατά την ώρα της χρήσης του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα τη διάθεση της εγκατάστασης όταν :

• το Νομικό Πρόσωπο ή ο Δήμος Αγ. Παρασκευής γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου
προγράμματος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις.
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•  έχει  γίνει  διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα (έλεγχος πρωτοκόλλου και
αλληλογραφίας).

• το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό ή με το
κοινό  αίσθημα  ή  μπορεί  να  προκαλέσει  την  κοινή  γνώμη  ή  άλλους  χρήστες  των  αθλητικών
εγκαταστάσεων.

•  ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη
χρήση,  το  οποίο  πιστοποιείται  από  έγγραφη  σχετική  αναφορά  των  υπευθύνων  λειτουργίας  των
χώρων.

• ο αιτών δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις .

•  Τα αιτήματα χρήσης των εγκαταστάσεων υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες
έχουν οφειλές προς το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο.

Επιτρέπεται η επιβολή αντιτίμου για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, αφισών, πανό κτλ,
σύμφωνα με συγκεκριμένες μορφές εμπορικής διαφήμισης, οι οποίες περιγράφονται με περιοριστικό
τρόπο από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο  καθορισμός  του  ύψους  του  αντιτίμου,  των  παραχωρούμενων  χώρων  και  εγκαταστάσεων  που
επιτρέπεται  η  διαφήμιση  καθώς  και  των  διαφημιζόμενων  γίνεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται:

1. Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. Καθώς και η
μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.

3. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.

4. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων κ.ά. Οι
διαφημίσεις τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου. 

5.  Απαγορεύονται  οι  διαφημίσεις  χαμηλής  αισθητικής,  αντίθετες  με  τα  αθλητικά  ιδεώδη,
αλοκολούχων  ποτών,  προϊόντων  καπνού  και  αθλητικών  συμπληρωμάτων  διατροφής,  χωρίς  την
έγκριση του νομικού προσώπου.

6. Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους. 

Το ΝΠ δικαιούται να ελέγχει και να παρεμβαίνει για την τήρηση των προβλέψεων και διατάξεων των
Νόμων που αναφέρονται στην εισαγωγή. 

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με το παρόν
συμφωνητικό, αν και εφ΄όσον δεν μπορεί να λυθεί με μεταξύ τους συνεννόηση, αρμόδια είναι τα
ελληνικά Δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στην οποία οι συμβαλλόμενοι υπάγουν αποκλειστικά τις
διαφορές τους. 

Το  παρόν  συμφωνητικό,  αφού  διαβάστηκε,  υπογράφηκε  από  τους  συμβαλλόμενους  σε  τρία  (3)
αντίγραφα
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΠΑΟΔΑΠ                                          Για το 

Παρακαλώ το Σώμα για την ψήφιση της ανωτέρω εισηγήσεως.

 

Σπύρος Παπασπύρος

Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. για την έγκριση περιεχομένου ιδιωτικού
συμφωνητικού μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας

Παρασκευής και των Αθλητικών Σωματείων.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 113 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                               Παπασπύρος Σπύρος                       Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,                              
                                                                                        Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                        Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, 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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