
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  22.10.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1830 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 30 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 93 /2021     

         
   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 21/10/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  στην  Αίθουσα  Δημοτικού
Συμβουλίου  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1784/15.10.2021
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  - 12 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                           Απόντες

                 Παπασπύρος Σπυρίδων                                                        Δερματάς Ιωάννης                                       
                 Γουργούλης Κων/νος                                                            Διακογιάννης Πέτρος                                 
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                  Μάλαμας Αλέξανδρος  
                 Βλαχογιάννη Μαρία 
                 Βρατσίδα Ευτέρπη
                 Νικολακοπούλου Βασιλική                            
                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                                                                                           
                 Δάρρας Γεώργιος  
                 Κανιώρης Νικόλαος                                          
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     
                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (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: Ψ8Χ8ΟΛΘΒ-ΞΕΥ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κος Δερματάς Ιωάννης.

2. Στην συνεδρίαση παρίστανται οι κ. Πανουτσακόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Τσακού, κ. 
Καλλονάκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Κρητών & Φίλων Κρήτης, κ. Καράμπελας Γεώργιος, Πρόεδρος 
Γ.Σ.Α.Π., και ο κ.Γκιζιώτης Ανδρέας, Επικεφαλής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”

Επί του 3ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού”.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

A) Παραχωρήσεις πολιτιστικών χώρων.

1)  Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1569/22-09-2021  αίτημα  της,  η  Κινηματογραφική  Λέσχη  Αγίας

Παρασκευής, ζητά την παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου κτιρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό

Πάρκο “Σταύρος Κώτσης” για τις προβολές της Λέσχης, κάθε δεύτερη Τετάρτη. Συγκεκριμένα οι

ημερομηνίες που θα γίνουν οι προβολές θα είναι:

20 Οκτωβρίου, 3 και 17 Νοεμβρίου, 1και 15 Δεκεμβρίου 2021, 12 και 26 Ιανουαρίου 2022, 9 και 23

Φεβρουαρίου 2022 και 6 και 20 Απριλίου 2022.

Η  Κινηματογραφική  Λέσχη   Αγίας  Παρασκευής  προτίθεται  να  συμμορφώνεται  πλήρως  με  τα

υγειονομικά πρωτόκολλα όπως έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

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

“Σταύρος Κώτσης”, για τις προβολές της Λέσχης, όπως αυτές αναλύονται παραπάνω, φροντίζοντας

και για την καθαριότητα του χώρου.

2)Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1817/20-10-2021  αίτημα  του  ο  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “Μαρία Λισμάνη”,   ζητά την παραχώρηση χρήσης  του Πέτρινου  κτιρίου  στο

Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης” για τις συναντήσεις του Ομίλου για τις κάτωθι

ημερομηνίες:

24 Νοεμβρίου 2021, 8 και 22 Δεκεμβρίου 2021, 19 Ιανουαρίου 2022, 2και 16 Φεβρουαρίου 2022, 2,

16 και 30 Μαρτίου 2022, 13 και 27 Απριλιου 2022.

Ο Φιλολογικός  Όμιλος  θα  πραγματοποιήσει  τις  συναντήσεις  του,  τηρώντας  όλα τα  υγειονομικά

πρωτόκολλα που ορίζει ο νόμος.

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

“Σταύρος  Κώτσης”  για  τις  συναντήσεις   του  Ομίλου,  τις  ανωτέρω  ημερομηνίες  που  ζητούνται,

φροντίζοντας  για  την  τήρηση  των  υγειονομικών  πρωτοκόλλων  καθώς  και  την  καθαριότητα  του

χώρου.
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3) Με το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1778/14-10-2021  αίτημα  του,   ο  ΟΜΙΛΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ “Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ”,   ζητά την παραχώρηση χρήσης  του

Πέτρινου κτιρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης” για τις συναντήσεις του

Ομίλου  τους, για 2 ώρες  απόγευμα κάθε πρώτης Τρίτης εκάστου μηνός.

Ο Όμιλος θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις του, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που

ορίζει ο νόμος.

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

“Σταύρος Κώτσης” για τις συναντήσεις  του Ομίλου, για 2 ώρες 6μ.μ. με 8μ.μ.κάθε πρώτης Τρίτης

εκάστου  μηνός,  φροντίζοντας  για  την  τήρηση  των  υγειονομικών  πρωτοκόλλων  καθώς  και  την

καθαριότητα του χώρου.

Η συντάξασα Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Μπακιρτζή Καλλιόπη
ΔΕ Γραφίστρια

Κανιώρης Νικόλαος
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Β) Παραχώρηση αθλητικών χώρων.

1) Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1388/6-9-2021 αίτημα ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ζητά την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας γυμναστικής και χορού που βρίσκεται κάτω από τις

κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ. της οδού Νότου, από 1/10/2021-31/5/2022, κάθε

Κυριακή από τις 17:00-21:00.

2) Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1714/6-10-2021 αίτημα το ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, ζητά την

παραχώρηση χρήσης της αίθουσας γυμναστικής και χορού που βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες του

γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ. της οδού Νότου, κάθε Κυριακή από τις 11:00-13:00 και 17:00-

19:00 ή 19:00-21:00.

Προτείνεται για τα δύο άνω αιτήματα, η παραχώρηση της αίθουσας για την διεξαγωγή μαθημάτων

παραδοσιακών χορών, κάθε Κυριακή ως εξής:

 11:00-13:00 στο ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ (σχετικά με τις απογευματινές ώρες προτείνονται

αντίστοιχες για την ημέρα του Σαββάτου)

 17:00-21:00 στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ

Και οι δύο παραχωρήσεις προτείνονται με αντίτιμο 10 ευρώ ανά ώρα χρήσης, για την κάλυψη των

λειτουργικών  εξόδων  φωτών,  κλιματιστικών  μηχανημάτων  καθώς  και  απολυμάνσεως,  κατόπιν

υπογραφής σχετικής συμβάσεως παραχώρησης. 
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Επιπρόσθετα  και  για  την  ασφάλεια  και  προστασία των χρηστών της  αίθουσας,  στο  πλαίσιο  της

πανδημίας covid-19, είναι απαραίτητη η τήρηση κανόνων καθαριότητας των χώρων από τους ιδίους,

αφού ο Οργανισμός δεν μπορεί να διαθέσει υπάλληλο καθαριότητας το ΣΚ.

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. 

3)  Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  11485/16-9-2021  αίτημα  ο  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  “Η  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”  ζητά  την  παραχώρηση  χρήσης  της

αίθουσας γυμναστικής και χορού που βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου

στο Δ.Α.Κ. της οδού Νότου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 18:30-20:30, για την διεξαγωγή μαθημάτων

παραδοσιακών χορών.

Δεν  δύναται  η  παραχώρηση χρήσης  της  αίθουσας  κατά  τις  ζητηθείσες  ημέρες  και  ώρες,  διότι

διεξάγονται καθημερινά προγράμματα παραδοσιακών, ευρωπαϊκών και λάτιν χορών του ΠΑΟΔΑΠ.

4) Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1389/7-9-2021  αίτημα  του  ο  ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ζητά κλειστό χώρο προκειμένου να διεξάγεται το άθλημα του.

Σχετικά με το παρόν αίτημα δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αθλητικού χώρου ή αίθουσας, προκειμένου

να παραχωρηθεί στο σύλλογο.

5) Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1452/13-9-2021  αίτημα  του  η  δικηγορική  ποδοσφαιρική  ομάδα

“Αστέρας Ευελπίδων”, που συμμετέχει στο εργασιακό πρωτάθλημα της ΕΣΕΑ και το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων, ζητά την παραχώρηση του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στο

Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο “Σταύρος Κώτσης”, ολόκληρο γήπεδο (11 άρι) ή σε μισό, μία ή

δύο φορές την εβδομάδα (καθημερινές). 

Προτείνεται  η  παραχώρηση  του  γηπέδου  Σάββατο  ή  και  Κυριακή  από  20:00-22:00,  με  κόστος

χρεώσης 105 ευρώ/ώρα, στην περίπτωση χρήσης ολόκληρου γηπέδου ή 63 ευρώ/ ώρα στο μισό

γήπεδο. Δεν δύναται η παραχώρηση του γηπέδου καθημερινές, διότι είναι ήδη παραχωρήμενο στους

αθλητικούς συλλόγους της Αγίας Παρασκευής (Απόφαση Δ.Σ. 77/2021, ΑΔΑ: 6ΚΠΕΟΛΘΒ-813).

6) Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1566/22-9-2021 αίτημα του Γεωργίου Διακονή με την ιδιότητα του

Κ.Φ.Α. και εκπροσωπώντας την ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”, ζητά

την παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Α.Κ. της οδού Νότου, από τα μέσα

Νοεμβρίου 2021 και έως τα τέλη Ιουνίου,  καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 08:15-

14:10.

Προτείνεται η εξέταση του αιτήματος σε επόμενο Δ.Σ. εφόσον έχουν διεκρινιστεί μεταξύ των δύο

μερών, θέματα όπως η καθαριότητα του χώρου, το ωράριο και το αντίτιμο χρήσεως. 

ΑΔΑ: Ψ8Χ8ΟΛΘΒ-ΞΕΥ



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

Εγκρίνει το σύνολο των ανωτέρω αιτημάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα 
εισήγηση, με εξαίρεση τις παραχωρήσεις των αθλητικών χώρων, όπου το 1ο και 2ο αίτημα 
αποσύρονται για επόμενη συνεδρίαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  93 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                      Παπασπύρος Σπύρος                       Γουργούλης Κων/νος,  Δερματάς Ιωάννης,
                                                                                            Κωβαίος Γεώργιος,  Βρατσίδα Ευτέρπη,
                                                                                            Βλαχογιάννη Μαρία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                            Νικολακοπούλου Βασιλική,  Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                            Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),                                         
                                                                                            Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),                           
                                                                                            Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)                                                                                         

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                   Μπακιρτζή Καλλιόπη                              
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