
                                                                 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  28. 09.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1655 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 22 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 93 /2020              

   

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                                                           Γουργούλης Κων/νος  

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                   Κωβαίος Γεώργιος

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                 Χίρτογλου Δημήτριος

                  Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία                                                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας             

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                                     Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Διακογιάννης Πέτρος                                                                 

                  Δάρρας Γεώργιος                                                           

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                      

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                              

                                                                                                                                                                                               
                                             ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση επί του 3ου θέματος Η.Δ., προσήλθαν οι κ.κ. Γουργούλης Κων/νος και 
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας

2. 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Παραχώρηση χώρων στον Αθλητικό
Όμιλο Αγίας Παρασκευής (Α.Ο.Α.Π.)

για αγωνιστικές και προπονητικές ώρες
και ρύθμιση αθλητικών θεμάτων, για

την περίοδο 2020-21”

ΑΔΑ: 6ΒΩΛΟΛΘΒ-ΡΡ9



Επί του 6ου θέματος Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  :  Παραχώρηση  χώρων  στον  Αθλητικό  Όμιλο  Αγίας  Παρασκευής  (Α.Ο.Α.Π.)  για
αγωνιστικές και προπονητικές ώρες και ρύθμιση αθλητικών θεμάτων, για την περίοδο 2020-21. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Αφού έλαβα υπ΄όψιν την εισήγηση της Υπηρεσίας και αντιλαμβανόμενος το σοβαρό πρόβλημα που
δημιουργείται  στην  Α.Ο.Α.Π.,  από  την  έλλειψη  άλλου  προπονητικού  χώρου  στην  πόλη  για  το
προσεχές  διάστημα,  μέχρι  την  αποπεράτωση  των  έργων  στο  πρώην  Στρατόπεδο  “ΣΠΥΡΟΥΔΗ”
(Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης”), εισηγούμαι:

α.  Την παραχώρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου “Νότου”,  στο Αθλητικό
Σωματείο Α.Ο.Α.Π., για προπονητικές δραστηριότητες της ομάδας, για 14 ώρες την εβδομάδα.

β. Τις υπόλοιπες έως τις συνολικές ώρες που αιτούνται, να τις ζητήσουν με χρήση ανοικτών χώρων
σε σχολικά συγκροτήματα, με αίτηση τους στους αρμόδιους φορείς.

γ. Μέχρι να αποφασισθεί η παραχώρηση των σχολικών χώρων, που προαναφέρεται, να συνεχίσει η
δραστηριότητα τους στο γήπεδο της οδού Νότου, ως έχει σήμερα.

                                                                                                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                                          του ΠΑΟΔΑΠ

                                                                                                      Σπύρος Παπασπύρος

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ., αναδιατυπώνεται η εισήγηση του
Προέδρου Δ.Σ. ως εξής:  

Παραχωρείται στον  Αθλητικό Όμιλο Αγίας Παρασκευής (Α.Ο.Α.Π.) ο χώρος του γηπέδου
ποδοσφαίρου της οδού Νότου, όπως αναφέρεται στο αίτημα τους. Μετά την ανεύρεση και

παραχώρηση άλλων χώρων, οι ώρες χρήσεως του γηπέδου στο Αθλητικό Κέντρο της οδού Νότου,
μειώνονται σε 14. 

 Επί δώδεκα (12) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν έντεκα  (11) θετικές ψήφοι,  καθώς ο κ.
Κανιώρης Νικόλαος δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας.

ΑΔΑ: 6ΒΩΛΟΛΘΒ-ΡΡ9



Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα
 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει  την παραχώρηση χρήσης του χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου της οδού Νότου στον
Αθλητικό Όμιλο Αγίας Παρασκευής (Α.Ο.Α.Π.) για προπονητικές και αγωνιστικές ώρες, όπως

αναφέρεται στο αίτημα τους. Μετά την ανεύρεση και παραχώρηση άλλων χώρων, οι ώρες χρήσεως
του γηπέδου στο Αθλητικό Κέντρο της οδού Νότου, μειώνονται σε 14.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 93 /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, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                        Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,                              
                                                                                        Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος, 
                                                                                        Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                        Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),
                                                                                      

 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                                      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                                      το αρχείο μας.

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

                                                             Η Γραμματέας

                                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη   

ΑΔΑ: 6ΒΩΛΟΛΘΒ-ΡΡ9
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