
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή 14.06.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 842  -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 19 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 48 /2021              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  08/06/2021,  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ.  πρ.:  777/04.06.2021 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του,  Σπυρίδωνος  Παπασπύρου  που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 9 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                     Καψοκεφάλου ΄Εφη                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                            Δερματάς Ιωάννης  

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                          Βρατσίδα Ευτέρπη  

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                           Νικολακοπούλου Βασιλική                     

                  Δάρρας Γεώργιος                                                              Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Κουβόπουλος Ιωάννης (αναπλ.)                                       Κανιώρης Νικόλαος

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.) 

                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)                                                                                                                   

                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                                                           

                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη ο κος Μπουρλιάσκος 

Θεόδωρος (αναπλ.)

2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ. προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη ο κ.Δερματάς Ιωάννης και η 

κ.Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)

3. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ.Παπακώστας Μάριςο (αναπλ.) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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: 605ΨΟΛΘΒ-3ΓΣ



Επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Α. Η Κινηματογραφικηή  Λέήσχη αιτέιήται την παραχώή ρηση χρηή σέώς του κτηριήου «ΠΕΤΡΙΝΟ», στο
Πολιτιστικοή  και Αθλητικοή  Παή ρκο «Σταυή ρος Κώή τσης», την Τέταή ρτη 23 Ιουνιήου 2021 και αποή
ώή ρα 18.00 έήώς 22.00, για την πραγματοποιήηση της Γένικηή ς της Ετηή σιας Συνέλέυή σέώς.
Εισηγουή μαι την παραχώή ρηση, αποή  ώή ρα 18.00 έήώς 21.30.  Η έυταξιήα και η καθαριοή τητα του
χώή ρου, θα έιήναι έυθυή νη της Κινηματογραφικηή ς Λέήσχης.

Β. Η «Οδηγικηή  Ασφαή λέια-Βιώματικηή  Εκπαιήδέυση», αιτέιήται το   κλέιστοή  γηή πέδο του βοή λλέι του
Αθλητικουή  Κέήντρου Νοή του, δυή ο πρώιναή  08.30 μέήχρι 14.30, στις 23 και 24/6 ηή  22 κ 23/6, μέ
σκοποή  την πραγματοποιήηση μιήα βιώματικηή  - διαδραστικηή  έκπαιήδέυση οδηγικηή ς ασφαή λέιας για
παιδιαή  δημοτικουή , μέ ηλέκτρικαή  αυτοκιήνητα μικρουή  βαή ρους. 

Εισηγουή μαι την παραχώή ρηση του χώή ρου, στις 23 και 24/6/2021 και αποή  ώή ρα 08.30 έήώς 14.30,
μέ αντιήτιμο 100 έυρώή  και για τις 2 ημέήρές (μέ τον Κανονισμοή  του ΠΑΟΔΑΠ). Η ασφαή λέια τών
συμμέτέχοή ντών και παρισταμέήνών, η  καθαριοή τητα του χώή ρου, η έυταξιήα και η έυθυή νη για την
μη προή κληση ζημιώή ν στο γυμναστηή ριο και στον πέριβαή λλοντα χώή ρο καθώή ς και η τηή ρηση τών
υγέιονομικώή ν πρώτοκοή λλών, βαρυή νέι έξ ολοκληή ρου τον αιτουή ντα. Σέ πέριήπτώση προκληή σέώς
οποιασδηή ποτέ  ζημιαή ς  στους  χώή ρους  του  Αθλητικουή  Κέήντρου  (έσώτέρικοή  ηή  έξώτέρικοή ),  θα
αποκατασταθέιή πληή ρώς αποή  τον αιτουή ντα.

Ο Προή έδρος του ΠΑΟΔΑΠ

Σπυή ρος Χρ. Παπασπυή ρος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκριήνέι το κατέπέιήγον του θέήματος.

2. Εγκριήνέι τα ανώτέήρώ αιτηήματα για παραχώή ρηση χώή ρών στις έγκατασταή σέις του 
Οργανισμουή , οήπώς αναλυή έται στην παρουήσα έισηήγηση.

ΑΔΑ: 605ΨΟΛΘΒ-3ΓΣ



Η παρουή σα αποή φαση πηή ρέ τον αριθμοή  48 /2021.
Για το παραπαή νώ θέήμα συνταή χθηκέ το παροή ν πρακτικοή  & υπογραή φέται ώς έξηή ς:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπυή ρος Σπυή ρος                           Κώβαιήος Γέώή ργιος, Βλαχογιαή ννη Μαριήα, Παπασταθοή πουλος Λέώνιήδας,
                                                                                                Δαή ρρας Γέώή ργιος, Κουβοή πουλος Ιώαή ννης (αναπλ.)                                                    
                                                                                                Αθανασοή πουλος Θέοή δώρος (αναπλ.), Μπουρλιαή σκος Θέοή δώρος (αναπλ.)          
                                                                                                Σέρκέδαή κης Αριστοτέήλης (αναπλ.),  Μπακοή λας Ηλιήας (αναπλ.)
    

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Αποή  το πρώτοή τυπο/ακριβέής αντιήγραφο αποή  

                      το αρχέιήο μας.

                         Αγιήα Παρασκέυηή ....................................

                                              Η Γραμματέας                                         

                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη                        

ΑΔΑ: 605ΨΟΛΘΒ-3ΓΣ


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ΄αρ. 19 /2021 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 48 /2021
	Παρόντες
	Απόντες


		2021-06-14T11:22:35+0300
	Athens




