
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  17. 07.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1298 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 15 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 66 /2020              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  16/07/2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  17:30,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1229/
10.07.2020 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  - 8 -  αρχίζει η συνεδρίαση:

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                              Γουργούλης Κων/νος 

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                      Δάβαρη Ελένη

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                      Βλαχογιάννη Μαρία 

                  Χίρτογλου Δημήτριος                                                                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  

                  Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία                                                         Νικολακοπούλου Βασιλική                    

                  Κανιώρης  Νικόλαος                                                                   Διακογιάννης Πέτρος

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                                            Μάλαμας Αλέξανδρος         

                  Θανόπουλος Αθανάσιος  (αναπλ.)                                                              

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

                                                
                                              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κατά τη διάρκεια συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ., προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και 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: 63ΡΠΟΛΘΒ-597



Επί του 2ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ:   Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1200 /07-07-2020 αίτημα του ΔΣ του Ομίλου Πνευματικών 

Αθλημάτων (Μπριτζ) Αγίας Παρασκευής, ζητείται η παραχώρηση του κτηρίου ΠΕΤΡΙΝΟ, 

στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης”,  για μαθήματα και τουρνουά 

μπρίτζ, από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κάθε  Δευτέρα από 09.00 έως 22.00 και κάθε Τρίτη 

από 09.00 έως 22.00. Επίσης, ζητούν την διάθεση τριών ή τεσσάρων το πολύ τριημέρων (από 

Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι) για τη σαιζόν 2020-2021, για διεξαγωγή 

προκριματικών ή τελικών Πρωταθλημάτων κατ΄ανάθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Μπριτζ. Οι ημερομηνίες των τριημέρων αυτών θα είναι γνωστές τον Οκτώβριο του 2020. 

           Ενημερώνουν πως οποτεδήποτε χρειαστεί ο ΔΗΜΟΣ ή ο ΠΑΟΔΑΠ τον χώρο, θα 

αναστέλλουν την λειτουργία τους, μετά από σχετική έγκαιρη ενημέρωση. Σε τέτοια περίπτωση, 

ζητούν να τους διατίθεται άλλος χώρος μόνο για τα μαθήματα που δεν πρέπει να αναστέλλονται.

Προτείνεται η  παραχώρηση χρήσης του κτηρίου Πέτρινο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο 

“Σταύρος Κώτσης”,  για μαθήματα και τουρνουά μπρίτζ, από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κάθε  

Δευτέρα από 09.00 έως 23.00 και Τρίτη από 09.00 έως 22.00. Ειδικότερα για την παραχώρηση της 

Τρίτης, θα ισχύσει το ωράριο 9.00 - 22.00, έως ότου ξεκινήσουν τα μαθήματα Φωτογραφίας των 

Εργαστηρίων Τέχνης που διεξάγονται το απόγευμα στον συγκεκριμένο χώρο. Οι μέρες και οι ώρες 

παραχώρησης του ανωτέρω χώρου θα διαμορφωθούν ως εξής:

-Δευτέρα από 9.00 έως 22.00

-Τρίτη από 9.00 έως 16.00

-Παρασκευή από 9.00 έως 22.00 (πλην της τελευταίας Παρασκευής κάθε μήνα)

Η διάθεση τριών ή τεσσάρων τριημέρων (από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι) για τη 

σαιζόν 2020-2021, για διεξαγωγή προκριματικών ή τελικών Πρωταθλημάτων κατ΄ανάθεση της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ και εφόσον γνωστοποιηθούν εγκαίρως έως τον Οκτώβριο του 2020 

και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ΠΑΟΔΑΠ.  
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 Βασική προϋπόθεση η παράδοση του ανωτέρου χώρου καθαρού και χωρίς φθορές από τον Όμιλο.

 Η ανωτέρω τελική εισήγηση, έγινε σε συννενόηση με τον Όμιλο.

 

     -   Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1092/29-06-2020 αίτημα του Δικτύου Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης, 

ζητείται η παραχώρηση χρήσης του μεταλλικού τολ στο χώρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού 

Πάρκου “Σταύρος Κώτσης”, πλησίον του Ι.Ν. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Σπάρτης 1, για το χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών, καθώς επίσης και την άδεια να δηλωθεί η ανωτέρω διεύθυνση ως έδρα του 

συλλόγου στην Εφορία και στην τράπεζα.

 Προτείνεται η  παραχώρηση χρήσης  του μεταλλικού τολ στο χώρο του Πολιτιστικού και 

Αθλητικού Πάρκου “Σταύρος Κώτσης”, πλησίον του Ι.Ν. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Σπάρτης 1, για 

το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, καθώς επίσης και την άδεια να δηλωθεί η ανωτέρω διεύθυνση ως 

έδρα του συλλόγου στην Εφορία και στην τράπεζα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1198/07-07-2020 αίτημα του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ζητείται η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού 

Αθλητικού Κέντρου της οδού Νότου, στο πλαίσιο προετοιμασίας της ανδρικής καθώς και της 

γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, για το χρονικό διάστημα Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και 

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020, από 17.00μ.μ. έως 21.30μ.μ. Επίσης, ζητούν την τη χρήση των 

οργάνων ενδυνάμωσης που βρίσκονται σε κλειστή αίθουσα κάτω από τις κερκίδες του 

γηπέδου, καθώς και την εξασφάλιση ζεστού νερού για τις ντουζιέρες των αποδυτηριών τους.   

Προτείνεται η  παραχώρηση προσωρινής χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου από την Παρασκευή 

24 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, πλήν Σάββατου και Κυριακής, διότι οι 

εγκαταστάσεις θα παραμένουν κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού φυλάκων. Επίσης μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι αθλητές τα όργανα ενδυνάμωσης με την παρουσία του προπονητή/ υπευθύνου 

της ομάδας, με την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν στο χώρο έως δέκα αθλητές / ώρα και η ομάδα θα
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φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου, των επιφανειών οργάνων, πόμολων, διακοπτών κλπ με 

χρήση καθαριστικών, απολυμαντικών υγρών, αντισηπτικών υγρών και την τήρηση των απαιτούμενων

αποστάσεων (σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τον περιορσμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19). Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζεστό νερό για τα ντουζ

τους.

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

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

     Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

                           

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

– Για το 1ο αίτημα, του Ομίλου Πνευματικών Αθλημάτων (Μπριτζ) Αγίας Παρασκευής 

ομόφωνα.

– Για το 2ο αίτημα, του Δικτύου Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης ομόφωνα.

– Για το 3ο αίτημα,  του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ομόφωνα, 

όπως αναλύονται στην παρούσα εισήγηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  66 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
Παπασπύρος Σπυρίδων                           Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος, Χίρτογλου Δημήτριος,

                                        Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κανιώρης Νικόλαος,
                                                               Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)
                                                               Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)                                                 

                                                                                     
                   
               
                                                                                                                                      
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                 Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                 το αρχείο μας.

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

                               Η Γραμματέας

                               Μπακιρτζή Καλλιόπη 
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