
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγίία Παρασκευήί   06.12.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2118 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 35 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 113/2021     

         
   

Στήν Αγίία Παρασκευήί , σήί μερα τήν 03/12/2021, ήμείρα τής εβδομαί δας Παρασκευήί  καί ωί ρα
18:00, συνήί λθε σε είκτακτή - κατεπείίγουσα συνεδρίίασή,  το Δίοίκήτίκοί  Συμβουί λίο, υί στερα
αποί  τήν με αρ. πρ.: 2080/02.12.2021 είγγραφή προί σκλήσή του Προείδρου του, Σπυρίίδωνος
Παπασπυί ρου που επίδοί θήκε σε καί θε είνα αποί  τα μείλή του Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου, συί μφωνα
με τίς δίαταί ξείς του αί ρθρου 74 του Ν.4555/18 καί τής παρ.1 του αί ρθρου 10 τής Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
55/11.03.2020, τευί χος Α΄)
     Αφουί  δίαπίστωί θήκε οί τί υπαί ρχεί απαρτίία, δεδομείνου οί τί αποί  το συί νολο των -15- μελωί ν
βρείθήκαν παροί ντες  - 9-  στήν συνεδρίίασή.

                Παρόντες                           Απόντες

                 Παπασπύρος Σπυρίδων                                                          Δάβαρη Ελένη                                           
                 Γουργούλης Κων/νος                                                              Βλαχογιάννη Μαρία
                 Δερματάς Ιωάννης                                                                    Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                     Νικολακοπούλου Βασιλική                
                 Βρατσίδα Ευτέρπη                                                                    Διακογιάννης Πέτρος 
                 Δάρρας Γεώργιος  
                 Κανιώρης Νικόαλος                                                                                      
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                             
                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.Καταί  τήν δίαί ρκεία συζήί τήσής επίί του 2ου θείματος Η.Δ., προσήί λθε ή κ. Νίκολακοπουί λου Βασίλίκήί .

2.Καταί  τήν δίαί ρκεία συζήί τήσής επίί του 5ου θείματος Η.Δ., προσήί λθε ο κ.Δίακογίαί ννής Πείτρος.

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: 6ΠΝΣΟΛΘΒ-ΛΘΦ



Επί του 7ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού”.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Για τον Πολιτισμό:

1. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1971/22-11-2021 αίτημα του Σωματείου “Στέκι της Αναξαγόρα”, ζητά την

παραχώρηση  χρήσης  του  Πέτρινου  κτιρίου  στο  Πολιτιστικό  και  Αθλητικό  Πάρκο  “Σταύρος

Κώτσης” για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης από μέλη του σωματείου, το Σάββατο

18-12-2021, από  τις 17.00  έως τις 21.30.

Το  Σωματείο “Στέκι της Αναξαγόρα”,  θα τηρήσει όλες τις υγειονομικές διατάξεις και ο χώρος θα

παραδοθεί όπως παρελήφθη. 

Προτείνεται: η παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου κτιρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο

“Σταύρος  Κώτσης”,  για  την  πραγματοποίηση θεατρικής  παράστασης  από μέλη  του  σωματείου

“Στέκι της Αναξαγόρα”, το Σάββατο 18-12-2021, από  τις 17.00  έως τις 21.00, τηρώντας όλες τις

υγειονομικές διατάξεις, όπως αναφέρεται παραπάνω.

2.  Με το υπ΄αριθ.  πρωτ.  2100/03-12-2021 αίτημα της παράταξης “Φυσάει  Κόντρα””,  ζητά την

παραχώρηση  χρήσης  του  Πέτρινου  κτιρίου  στο  Πολιτιστικό  και  Αθλητικό  Πάρκο  “Σταύρος

Κώτσης” για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, την Παρασκευή 10-12-2021, από  τις 19.00  έως τις

21.30.

Προτείνεται: η παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου κτιρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο

“Σταύρος Κώτσης”, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της παράταξης “Φυσάει Κόντρα”,  την

Παρασκευή 10-12-2021, από  τις 19.00  έως τις 21.30.

Θα τηρηθούν όλες οι υγειονομικές διατάξεις, που ορίζει ο νόμος και ο χώρος θα παραδοθεί όπως

παρελήφθη.

Η συντάξασα Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Μπακιρτζή Καλλιόπη
ΔΕ Γραφίστρια

Κανιώρης Νικόλαος
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΑΔΑ: 6ΠΝΣΟΛΘΒ-ΛΘΦ



Για τον Αθλητισμό:

Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2090/3-12-2021 αίτημα η Α.Μ.Κ.Ε. “SAFE ROAD” ζητά την παραχώρηση

χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της οδού Νότου,  την

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 από τις 08:30π.μ.-13:30μ.μ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί

δράση οδηγικής ασφάλειας και βιωματικής εκπαίδευσης, σε 25 μαθητές της 4ης τάξης του 7ου

Δημοτικού  Σχολείου  Αγίας  Παρασκευής.  Επίσης  αναφέρουν  ότι  θα  τηρηθούν  τα  απαιτούμενα

πρωτόκολλα ασφαλείας κατά της πανδημίας Covid-19.

Προτείνεται η  παραχώρηση  χρήσης  του  Κλειστού  Γυμναστηρίου  του  Δημοτικού  Αθλητικού

Κέντρου της οδού Νότου, για την πραγματοποίηση της εν λόγω δράσης. 

Για οποιαδήποτε φθορά προκληθεί με υπαιτιότητα του χρήστη της αίθουσας, θα εφαρμοστεί το

άρθρο  24  του  Κανονισμού  λειτουργίας  του  ΠΑΟΔΑΠ,  το  οποίο  αφορά  την  προστασία  των

εγκαταστάσεων από φθορές. 

Η συντάξασα
Αν. Προϊσταμένη Αθλητισμού Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Κυριαζή Χριστίνα
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Κανιώρης Νικόλαος
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίίνεί το κατεπείίγον του θείματος.

2. Εγκρίίνεί τα ανωτείρω αίτήί ματα γία παραχωρήί σείς χωί ρων χρήί σής στίς πολίτίστίκείς καί 
αθλήτίκείς εγκατασταί σείς του Οργανίσμουί , οί πως ακρίβωί ς αναφείρεταί στήν παρουί σα 
είσήί γήσή.

ΑΔΑ: 6ΠΝΣΟΛΘΒ-ΛΘΦ



Η παρουί σα αποί φασή πήί ρε τον αρίθμοί     113/2021.
Γία το παραπαί νω θείμα συνταί χθήκε το παροί ν πρακτίκοί  & υπογραί φεταί ως εξήί ς:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                        Παπασπυί ρος   Σπυρίίδων                                  Γουργουί λής Κων/νος, Δερματαί ς Ιωαί ννής,  Κωβαίίος Γεωί ργίος,  
                                                                                                          Βρατσίίδα Ευτείρπή, Δαί ρρας Γεωί ργίος, Νίκολακοπουί λου Βασίλίκήί ,
                                                                                                          Δίακογίαί ννής Πείτρος, Κανίωί ρής Νίκοί λαος,  
                                                                                                          Μπουρλίαί σκος Θεοί δωρος (αναπλ.), Σερκεδαί κής Αρίστοτείλής (αναπλ.)
                                                                                                                                                                                                                                                  

                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Αποί  το πρωτοί τυπο/ακρίβείς αντίίγραφο αποί  

                      το αρχείίο μας.

                         Αγίία Παρασκευήί ....................................

                                          Η Γραμματέας                                         

 

                              Μπακιρτζή Καλλιόπη                               

ΑΔΑ: 6ΠΝΣΟΛΘΒ-ΛΘΦ
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