
           

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  29.01.2020
                                                   Αρ.πρωτ.: - 307 -

             
            

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 1 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  7 /2020              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 27/01/2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 277/ 23.01.2020 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  - 11 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                               Γουργούλης Κωνσταντίνος 
                   Δερματάς Ιωάννης                                                                        Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                     Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
                   Κωβαίος Γεώργιος                                                                         Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Χίρτογλου Δημήτρης 
                   Νικολακοπούλου Βασιλική  
                   Διακογιάννης Πέτρος
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   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 

“Παραχωρήσεις χώρων στις
εγκαταστάσεις του Οργανισμού”

ΑΔΑ: 6ΙΖΑΟΛΘΒ-ΥΟΛ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 Μετά την ψήφιση επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ., προσήλθε ο κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας.

 Μετά την ψήφιση επί του 2ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ.Γουργούλης Κων/νος.

 Πριν την ψήφιση επί του 5ου Θέματος Η.Δ., αποχώρησε η κ. Βλαχογιάννη Μαρία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
κ.κ. Κάρμαλης Βασίλειος, Παπακώστας Μάριος, Κανάνης Παναγιώτης, καθώς και ο κ.Τσαγκάρης Βασίλειος, πρόεδρος του

Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής (Α.Σ.Α.Π.)

Επί του 6ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ:   Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Σε συνέχεια του υπ΄αριθ. πρωτ. 1956/21-10-2019 αίτημα, η κα Άννη Κωνσταντινίδου, με την ιδιότητα
της Διευθύντριας Αθλητικού Τμήματος των Σχολών Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών, επανέρχεται με το
υπ' αριθμ. πρωτ. 2565/19-12-2019 αίτημα και ζητά την επέκταση του ωραρίου παραχωρήσεως για την
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, κατά μιάμιση ώρα δηλαδή από τις 09:00 π.μ. έως και τις 20:00 μ.μ., στο
Κλειστό Γυμναστήριο Κοντοπεύκου, σχετικά με την πραγματοποίηση του Διεθνούς Σχολικού Τουρνουά
Μπάσκετ Αγοριών.

Για το ανωτέρω αίτημα  προτείνεται η  παράταση των παραχωρούμενων ωρών  την  Παρασκευή 13
Μαρτίου 2020 κατά μια ώρα, με λήξη των αγώνων στις 19  :30 μ.μ. αντί για 18:30 μ.μ. Για την εν λόγω
παραχώρηση  οι  Σχολές  Αμερικανικής  Παροικίας  Αθηνών,  θα  επιβαρυνθούν   επιπρόσθετα  με  τη
καταβολή χρηματικού ποσού της τάξεως των 100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2)  Σχετικά  με  το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  1981/23-10-2019  αίτημα  του  RUSAKA  JACRUES  εκ  μέρους  της
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ  ΑΦΡΙΚΗΣ,  ζητείται  η  χρήση του  γηπέδου ποδοσφαίρου του  Αθλητικού  και
Πολιτιστικού Κέντρου “Σταύρος Κώτσης”, για την πραγματοποίηση προπονήσεων ποδοσφαίρου, 2-3 φορές την
εβδομάδα  από  τα  μέλη  της  κοινότητάς  τους,  από  τις  13:00μ.-16:00μ.μ.,  έως  την  έναρξη  των  εργασιών
ανάπλασης του γηπέδου, ενώ το αίτημα θα επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωσή τους. Ο Οργανισμός δεν
φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των χρηστών του γηπέδου.Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των
εγκαταστάσεων, θα βαρύνει τους υπευθύνους της Κοινότητας Μπουρουντί.  
Προτείνεται η δωρεάν προσωρινή παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου της προαναφερόμενης
εγκατάστασης, δύο φορές την εβδομάδα, πιο συγκεκριμένα κάθε Τρίτη & Πέμπτη από τις 13:00-15:00 μ.μ. 

 Σχετικά με το αριθμ. πρωτ. 260/21-1-2020 αίτημα της κας Τσίτσα Βιβής, ζητείται η παραχώρηση χρήσης
μέρος της αίθουσας βαρών για εκγύμναση τριών ατόμων, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας, για δύο φορές
εβδομαδιαίως από μία ώρα και πιο συγκεκριμένα κάθε Τρίτη 20:00μ.μ.-21:00μ.μ. και Σάββατο 16:00μ.μ.-
17:00μ.μ. Η χρήση του χώρου ζητείται κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ,
μίας και οι συγκεκριμένοι αθλούμενοι ασκούνται σε εξωτερικούς αθλητικούς χώρους.
Προτείνεται η προσωρινή δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας βαρών που βρίσκεται κάτω από τις
κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής (Τέρμα οδού
Νότου), μόνο για κάθε Τρίτη 20:00μ.μ.-21:00μ.μ. για τους μήνες Φεβρουάριο & Μάρτιο, διότι κατά την ημέρα
Σάββατο δεν παρευρίσκεται Κ.Φ.Α. του Οργανισμού, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα την

ΑΔΑ: 6ΙΖΑΟΛΘΒ-ΥΟΛ



αίθουσα  βαρών  δύναται  να  την  χρησιμοποιούν  και  άλλοι  αθλούμενοι  ταυτόχρονα,  δηλαδή  δεν  τους
παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χώρου. Τέλος οι ενδιαφερόμενοι πριν την έναρξη της χρήσης, θα
πρέπει να συμπληρώσουν ειδική φόρμα αιτήσεως την οποία θα τους χορηγήσει ο Οργανισμός, καθώς επίσης
να καταθέσουν ιατρική γνωμάτευση από καρδιολόγο ή παθολόγο ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν. Η
πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς της αίθουσας με υπαιτιότητα τους, θα βαρύνει τους ιδίους.

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Σχετικά  με  το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  1981/23-10-2019  αίτημα  της  κας  Μαργαρίτα  Γραμμένου,  με  την
ιδιότητα της προέδρου του Φιλολογικού Ομίλου Αγίας Παρασκευής, ζητά την παραχώρηση χρήσης του
Πέτρινου κτιρίου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης”, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου
2020 και ώρες από 17.00 έως 21.00, για την πραγματοποίηση αποκριάτικης γιορτής του Ομίλου τους.

Για  το  ανωτέρω  αίτημα  προτείνεται η  δωρεάν  παραχώρηση  προσωρινής  χρήσης  του  Πέτρινου
κτιρίου, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες από 17.00 έως 21.00, για την πραγματοποίηση
αποκριάτικης γιορτής του Ομίλου.
Ο Φιλολογικός Όμιλος υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο,  μετά τη χρήση του, στην κατάσταση που
παραχωρήθηκε. 
2. Σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 276/23-01-2020 αίτημα του κ. Διονυσίου Γιαννακόπουλου, εκ μέρους
της “Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Αγίας Παρασκευής”, ζητά την παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου
κτιρίου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης”,  το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρες από 21.00 έως τις πρώτες πρωϊνές ώρες της επόμενης ημέρας, για την διεξαγωγή αποκριάτικης
χοροεσπερίδας.

Για το ανωτέρω αίτημα  προτείνεται, η μη παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου κτιρίου, διότι είναι
ανέφικτο να δοθεί ο ανωτέρω χώρος τις ζητούμενες ώρες.
Παρακαλούμε για την εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. σχετικά με το 2ο αίτημα παραχώρησης του
Πέτρινου κτιρίου, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος, να παραχωρήσει την χρήση του χώρου,

εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από την Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής έως τις 11.00μ.μ. 

                                                                                                                                                                                  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                         

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α )   Για τα αιτήματα που αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού:

1. Ομόφωνα, στο αίτημα του Αθλητικού Τμήματος των Σχολών Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών, 
σχετικά με την πραγματοποίηση του Διεθνούς Σχολικού Τουρνουά Μπάσκετ Αγοριών και την 
παράταση των παραχωρούμενων ωρών την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 κατά μια ώρα, με λήξη 
των αγώνων στις 19  :30 μ.μ. αντί για 18:30 μ.μ., με την επιπρόσθετη επιβάρυνση χρηματικού 
ποσού της τάξεως των 100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Γουργούλη Κων/νου και Νικολακοπούλου
Βασιλικής που ψήφισαν αρνητικά, το αίτημα του RUSAKA JACRUES εκ μέρους της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΑΦΡΙΚΗΣ, για δωρεάν προσωρινή χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Αθλητικού και
Πολιτιστικού Κέντρου “Σταύρος Κώτσης”, για την πραγματοποίηση προπονήσεων ποδοσφαίρου κάθε 
Τρίτη & Πέμπτη από τις 13:00-15:00 μ.μ. 

3. Το 3ο αίτημα αποσύρεται.

Β )   Για τα αιτήματα που αφορούν τις  πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού:

1. Ομόφωνα, αίτημα της κας Μαργαρίτα Γραμμένου, με την ιδιότητα της προέδρου του 
Φιλολογικού Ομίλου Αγίας Παρασκευής, για δωρεάν παραχώρηση προσωρινής χρήσης του 
Πέτρινου κτιρίου, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες από 17.00 έως 21.00, για την 
πραγματοποίηση αποκριάτικης γιορτής του Ομίλου.

2. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Παπασταθόπουλου Λεωνίδα και 
Θανόπουλου Αθανάσιου που ψήφισαν αρνητικά, η εισήγηση που προτάθηκε στη διάρκεια της 
συνεδρίασης και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος, να παραχωρήσει την χρήση του χώρου, εφόσον 
αυτό γίνει αποδεκτό από την Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής, έως τις 11.00μ.μ. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 7 / 2020.
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, 
                                                                                               Χίρτογλου Δημήτριος, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                               Νικολακοπούλου Βασιλική,  Διακογιάννης Πέτρος, Κανιώρης Νικόλαος, 
                                                                                               Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (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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