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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 2 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 19 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 27/02/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε
τακτική  συνεδρίαση το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από την με  αρ.  πρ.:  451/  21.02.2020 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 και Ν.4555/2018.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 10 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                   Παρόντες                                 Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                Δάβαρη Ελένη

                 Γουργούλης Κωνσταντίνος                                                          Δερματάς Ιωάννης

                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                                     Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία

                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                       Παπασταθόπουλος Λεωνίδας

                 Χίρτογλου Δημήτρης                                                                   Νικολακοπούλου Βασιλική

                 Μάλαμας Αλέξανδρος  

                 Διακογιάννης Πέτρος

                 Κανιώρης Νικόλαος                 

                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)  

                 Θανόπουλος Αθανάσιος (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 λεπτομέρειες

διεξαγωγής του αγώνα δρόμου 

“AGIA PARASKEVI NIGHT RUN 2020
– Νίκος Κατσαρός”

ΑΔΑ: ΩΖΑ6ΟΛΘΒ-ΑΘΞ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 Πριν τη ψήφιση επί του 3ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ.Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

 Πριν τη ψήφιση επί του 12ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας.

 Το 4ο Θέμα Η.Δ. κρατείται .

 Το 4ο Θέμα Η.Δ. συζητήθηκε τελευταίο.

  Πριν από την ψηφοφορία επί του 4ου Θέματος Η.Δ., προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και 
Δερματάς Ιωάννης.

 Στην συνεδρίαση παρίσταται ο κ. Τσαγκάρης Βασίλειος,  Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Αγίας 
Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.) και ο κ.Γκιζιώτης Ανδρέας,  επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”.

                                                              Επί του 4ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για λεπτομέρειες διεξαγωγής του αγώνα δρόμου “  AGIA

PARASKEVI NIGHT RUN 2020 – Νίκος Κατσαρός  ”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σε συνέχεια της υπ' αρίθμ. 6/2020 Αποφάσεως του Δ.Σ του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (ΑΔΑ: ΩΖΜΠΟΛΘΒ-ΧΥΒ), η

οποία αφορά την έγκριση της συνδιοργάνωσης του νυχτερινού αγώνα “AGIA PARASKEVI NIGHT RUN

2020-  ΝΙΚΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ”,  με  ημερομηνία  διεξαγωγής  το  Σάββατο  26  Σεπτεμβρίου  2020,

επανερχόμαστε με την παρούσα εισήγηση για τον καθορισμό μέρους  των λεπτομερειών της.

Πιο  συγκεκριμένα  σύμφωνα  με  το  υπ'  αριθμ.1963/22-10-2019  αίτημα  του  Α.Σ.Α.Π.  προς  τον

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προτάθηκε συνεργασία μεταξύ των δύο μερών για τη συνδιοργάνωση νυχτερινού αγώνα.

Η παρούσα συνδιοργάνωση ως σημαντικό αθλητικό γεγονός θα προβάλει τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, θα

συμβάλει στην ενίσχυση του δρομικού κινήματος στη χώρα, θα αποτελέσει κίνητρο για τη συμμετοχή των

παιδιών και εφήβων στην άθληση.

Ως επιλεγόμενες διαδρομές προτείνονται: 

 1  χλμ.,  παιδικός  αγώνας  δημοτικών  σχολείων  Αγίας  Παρασκευής  (΄Δ,  Έ  &  Στ΄τάξη)  -δίχως

χρονομέτρηση, 

 5 χλμ. ενηλίκων και εφήβων 13-17 ετών (Β΄/θμια Εκπαίδευση)- με χρονομέτρηση

 10 χλμ ενηλίκων και εφήβων άνω των 15 ετών (μαθητές Λυκείων Σχολείων)- με χρονομέτρηση

Στον  αγώνα  επιτρέπονται  οι  ομαδικές  συμμετοχές  (τεσσάρων  ανδρών,  γυναικών  ή  μεικτές),  στις

διαδρομές των 5 & 10 χλμ. Επίσης θα μπορούν να συμμετάσχουν και αθλητές Α.Μ.Ε.Α.

Στις  αγωνιστικές  κατηγορίες θα απονεμηθούν μετάλλια και  κύπελλα στους   3  πρώτους ανά ηλικιακή

κατηγορία, καθώς και αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΑΔΑ: ΩΖΑ6ΟΛΘΒ-ΑΘΞ



ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΑΓΩΝΑ:

1. Στον παιδικό αγώνα του 1 χλμ., η συμμετοχή ειναι δωρεάν για όλους τους μαθητές των Δημοτικών

Σχολείων της Αγίας Παρασκευής

2. Στις διαδρομές των 5 & 10 χλμ. με χρονομέτρηση: το αντίτιμο συμμετοχής θα οριστεί βάσει του

υπολογισμού  του  κόστους  παροχών  –  εξοπλισμού  (π.χ.  Φακός  κεφαλής,  τεχνικό  μπλουζάκι,

μετάλλια, κύπελλα, χρονομέτρηση, κ.α.) και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί το ποσό των 10

ευρώ/ άτομο.

3. Οι μαθητές  των Γυμνασίων  και  Λυκείων  Σχολείων της  Αγίας  Παρασκευής,  θα  συμμετάσχουν

δωρεάν στις διαδρομές των 5 & 10 χλμ, με χρονομέτρηση

4. Η  συμμετοχή  των  αθλητών  Α.Μ.Ε.Α.  θα  είναι  δωρεάν  σε  οποιαδοίποτε  κατηγορία  και  εαν

επιλέξουν.

Τα  έξοδα  της  συνδιοργάνωσης  θα  βαρύνουν  εξ  ημισείας  τα  δύο  μέρη  (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.-  Α.Σ.Α.Π.).

Εξαιρούνται τα έξοδα των παροχών εξοπλισμού των συμμετεχόντων δίχως αντίτιμο (παιδικός αγώνας 1

χλμ., μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Σχολείων Αγίας Παρασκευής), που θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από την καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής στον αγώνα, θα διανεμηθούν

εξ ημισείας  στα δύο μέρη (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.- Α.Σ.Α.Π.),  με σκοπό την κάλυψη μέρους  των εξόδων της

συνδιοργάνωσης.

Για κάθε έσοδο ή έξοδο θα υπάρξει το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΑ:

Χορηγία σε είδος από όποια μεριά και αν εξασφαλιστεί, αφαιρείται από το κόστος της συνδιοργάνωσης.

Χορηγία σε χρήματα από όποια μεριά και αν εξασφαλιστεί, διανέμεται εξ' ημισείας στα δύο μέρη.

Κάθε είδους χορηγία απαιτείται να συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της συνδιοργάνωσης, θα

συγκροτηθεί Οργανωτική Επιτροπή  με τρία μέλη  (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.- Α.Σ.Α.Π.), που θα αναλάβει τον πλήρη

οικονομικό, διαχειριστικό και οργανωτικό έλεγχο. 

Λοιπά στοιχεία:

Όταν καθοριστεί το αναλυτικό κόστος με τις επιμέρους υπηρεσίες και προμήθειες για τη συνδιοργάνωση,

θα επανέλθει στο Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προς εξέταση η σύμβαση συνεργασίας των δύο μερών με όλες
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τις λεπτομέρειες καθώς και  καθορισμό των επιμέρους αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των δύο μερών

(Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.- Α.Σ.Α.Π.). Για τη διαπραγμάτευση & υπογραφή των όρων της σύμβασης συνεργασίας με

τον Α.Σ.Α.Π.,  να  εξουσιοδοτηθεί  ο  Πρόεδρος  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του

Οργανισμού.

Στην περίπτωση εγκρίσεως και υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού από τα δύο μέρη, θα ακολουθήσει

η δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης.

Παρακαλούμε, όπως  ληφθεί σχετική απόφαση για από το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου για

τα ανωτέρω.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                                      
             
                                                                         
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των παρευρισκομένων εκπροσώπων του Α.Σ.Α.Π.
προτείνεται εκ νέου εισήγηση – πρόταση για ψηφοφορία από τον Πρόεδρο του  Δ.Σ, περί μη συνδιοργάνωσης του
αγώνα  δρόμου   “AGIA  PARASKEVI  -  NIGHT  RUN  2020  –  Νίκος  Κατσαρός”,  με  συνδιοργανωτές  τον
ΠΑΟΔΑΠ και  το Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.)

Επί δεκατριών (13) παρευρισκομένων μελών, τα δύο (2), οι κ. κ. Γουργούλης Κων/νος και Διακογιάννης Πέτρος,
δήλωσαν  ότι  απέχουν  της  ψηφοφορίας,  τα  τέσσερα  (4)  ψήφισαν  αρνητικά,  οι  κ.κ.  Κωβαίος  Γεώργιος,
Μπουρλιάσκος Θεόδωρος, Μάλαμας Αλέξανδρος και Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και τα υπόλοιπα  επτά (7) 

ψήφισαν θετικά επί της ως άνω πρότασης-εισήγησης του Προέδρου.  

Κατόπιν της ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία,

                                                                                
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Την μη πραγματοποίηση της συνδιοργάνωσης του αγώνα δρόμου  “  AGIA PARASKEVI - NIGHT
RUN  2020  –  Νίκος  Κατσαρός”,  με  συνδιοργανωτές  τον  ΠΑΟΔΑΠ  και  το  Αθλητικό  Σωματείο  Αγίας
Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.)
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 19 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
             Παπασπύρος Σπυρίδων                                      Γουργούλης Κωνσταντίνος, Κωβαίος Γεώργιος, Βλαχογιάννη Μαρία,
                                                                                               Χίρτογλου Δημήτριος, Διακογιάννης Πέτρος, Μάλαμας Αλέξανδρος,
                                                                                               Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δερματάς Ιωάννης, Κανιώρης Νικόλαος, 
                                                                                               Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.), 
                                                                                               Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                                                                                              

 
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

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

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  
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