
 

                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                     (Λόγω λαναθασμένης αρίθμησης συνεδρίασης)               
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  09.09.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1430 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 25 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 75 /2021     

         
   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 08/09/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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.:  1370/03.09.2021
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                                                        Γουργούλης Κων/νος                                  
                 Δερματάς Ιωάννης                                                                 Βλαχογιάννη Μαρία                                     
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                 Μάλαμας Αλέξανδρος
                 Βρατσίδα Ευτέρπη
                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                                                                                           
                 Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Διακογιάννης Πέτρος
                 Δάρρας Γεώργιος  
                 Κανιώρης Νικόλαος                                          
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     
                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1. Μετά την ψήφιση επί του 1ου θέματος  Ε.Η.Δ. προσήλθε η κ.Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.) και αποχώρησε πριν

από την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ.
2. Πριν από την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και την θέση 

του πήρε ο  αναπληρωματικός του κ. Παπακώστας Μάριος(αναπλ.)
3. Στην συνεδρίαση παρίστανται εκπρόσωποι των Αθλητικών Σωματείων της Αγίας Παρασκευής.

Επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Παραχωρήσεις αθλητικών χώρων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

1) Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1355/3-9-2021 αίτημα των Εκπαιδευτηρίων «Διονύσιος Σολωμός», ζητούν
την παραχώρηση (με  αντίτιμο)  του Κλειστού  Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης  Κοντοπεύκου,  για  την
άθληση των μαθητών τους στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, για τη νέα σχολική χρονία από 15
Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Ιουνίου 2022. Πιο συγκεκριμένα κάθε:

1. Δευτέρα  από    08.3  0  έως 14.15

2. Τετάρτη  από  12:45 – 14.15

3. Παρασκευή από   08.3  0  έως 14.15

Να  σημειωθεί  ότι  τα  εκπαιδευτήρια  δεν  έχουν  καταβάλει  συμφωνηθέν  χρηματικό  ποσό  ύψους
2.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη χρήση του εν λόγω αθλητικού χώρου, κατά
τη σχολική χρονιά 2019-20. Επίσης για τη σχολική χρονιά 2020-21 λόγω περιορισμένης χρήσης του
Κλειστού  Γυμναστηρίου  εξαιτίας  της  πανδημίας  covid-19  (έγινε  χρήση  για  περίπου  δύο  μήνες,
δηλαδή  κατά  το  ήμισυ  Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου  2020  και  Μαΐου-Ιουνίου  2021),  προτείνεται  η
μειωμένη  καταβολή  ποσού  650,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  όλων  των  νόμιμων
κρατήσεων. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται:

α) να εξοφληθούν τα χρηματικά ποσά των προηγούμενων περιόδων χρήσεως της εγκαταστάσεως, 

β)  η  παραχώρηση  χρήσης  του  Κλειστού  Γυμναστηρίου  Καλαθοσφαίρισης  Κοντοπεύκου  στα
Εκπαιδευτήρια  «Διονύσιος  Σολωμός» τις  ημέρες  και  τις  ώρες  που  αναγράφονται  στην παρούσα
αίτηση  τους,  με  αντίτιμο  3.000,00  ευρω  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  όλων  των  νόμιμων
κρατήσεων. 

2) Με το υπ΄αριθ.  πρωτ.  1351/3-9-2021 αίτημα η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ζητα την παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Νότου την
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 18:00-20:30, για την τέλεση του τελικού αγώνα του SUPER
CUP Κατηγορίας Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας.

Προτείνεται η παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Νότου κατά τη ζητηθείσα
ημέρα και ώρες, ενώ παράλληλα η ΠΕΠΣ θα πρέπει να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο της τάξεως
των 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Οι διοργανωτές  θα αναλάβουν υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τους,  την ασφάλεια των
αθλητών,  την τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων κατά της μετάδοσης του  covid-19, όπως
αυτά  έχουν  ορίστει  από  την  Υγειονομική  Επιτροπή  της  Γ.Γ.Α.,  καθώς  και  την  παράδοση  του
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αγωνιστικού  χώρου  μετά  τη  χρήση  του  στην  κατάσταση  που  παραχωρήθηκε.  Η  πρόκληση
οποιαδήποτε φθοράς των εγκαταστάσεων θα βαρύνει την ΠΕΠΣ. 

Ο Πρόεδρος εισηγείται:
1 .Τα Εκπαιδευτήρια «ΣΟΛΩΜΟΣ», για την περίοδο 2019, όφειλαν να καταβάλουν το ποσόν των
3.000  ευρώ  (συμπ.  ΦΠΑ),  για  την  χρήση  του  συγκεκριμένου  χώρου.  Λόγω  της  πανδημίας,  το
Γυμναστήριο  δεν  λειτούργησε  από  τις  13  Μαρτίου  και  εντεύθεν.  Το  ποσόν  που  προκύπτει,
αφαιρουμένου  του  χρονικού  διαστήματος  μετά  τις  13  Μαρτίου,  είναι  2.000  ευρώ,  το  οποίο  τα
Εκπαιδευτήρια δεν έχουν καταβάλει. Το αυτό συμβαίνει και για την περίοδο 2020-2021, κατά την
οποία για τους μήνες μέσα Σεπτεμβρίουέως τέλος Οκτωβρίου και Μάϊο έως Ιούνιο,  οφείλουν το
ποσόν των 650 ευρώ.
Ως εκ τούτου εισηγούμαι:
Την  παραχώρηση  χρήσης  του  Κλειστού  Γυμναστηρίου  Καλαθοσφαίρισης  Κοντοπεύκου  στα
Εκπαιδευτήρια  «Διονύσιος  Σολωμός» τις  ημέρες  και  τις  ώρες  που αναγράφονται  στην  παρούσα
αίτηση  τους,  με  αντίτιμο  3.000,00  ευρω  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και  όλων  των  νόμιμων
κρατήσεων, εφ΄όσον καταβληθούν πρώτα τα οφειλόμενα ποσά συνολικού ύψους 2.650 ευρώ .

2 . Για το αίτημα της ΠΕΠΣΣ, ως η εισήγηση της Υπηρεσίας. 

3) Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1388/6-9-2021 αίτημα του ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ 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.
Προτείνεται η  εξέταση  του  αιτήματος  σε  επόμενο  Δ.Σ.,  αφού  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  εργασίες
συντηρήσεως της αίθουσας. 

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. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει τα ανωτέρα αιτήματα, όπως ακριβώς αναλύονται στην παρούσα εισήγηση.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  75 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                      Παπασπύρος Σπύρος                        Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,  Βρατσίδα Ευτέρπη,
                                                                                             Νικολακοπούλου Βασιλική, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
                                                                                             Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος, Κανιώρης Νικόλαος,  
                                                                                             Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),                                                            
                                                                                             Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σερκεδάκης Αριστοτέλης 
                                                                                                                                                                                                                                           

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη                              
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