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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 1 /2023 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 5/2023                 

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 24/01/2023, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 18.00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 120/20.01.2023 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  - 13 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                           Απόντες

                Παπασπύρος Σπυρίδων                                                              Λέκκας Διονύσιος
                Βλαχογιάννη Μαρία                                                                 Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
                Αργυρός Ιωάννης
                Σακαρέλη Αναστασία
                Μηλίου Βασιλική
                Αναστασιάδου Αναστασία
                Σερκεδάκης Αριστοτέλης
                Νικολακοπούλου Βασιλική
                Δάρρας Γεώργιος
                Ρουμελιώτη Θεοδώρα
                Κανιώρης Νικόλαος
                Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.)
                Διακογιάννης Πέτρος (αναπλ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
“Λήψη αποφάσεως  για τον καθορισμό

προδιαγραφών τοποθέτησης και
κοστολόγησης διαφημιστικών

πινακίδων, στις ανοικτές και κλειστές
αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν ή

διαχειρίζεται ο ΠΑΟΔΑΠ”
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                                                                        ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Πριν την ψήφιση επί του 4ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ. Αργυρός Ιωάννης.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι κ.κ. Μπουρλιάσκος Θεόδωρος, Παπακώστας Μάριος και Καφούρος Νικόλαος (αναπληρωματικά μέλη)

Επί του 4ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός προδιαγραφών τοποθέτησης και κοστολόγησης διαφημιστικών  πινακίδων,  στις

ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν ή διαχειρίζεται ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα ή έχει παραχωρηθεί η χρήση τους, στον

Πολιτιστικό  και  Αθλητικό  Οργανισμό Δήμου Αγίας  Παρασκευής  (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.),  υπάρχει  η  δυνατότητα

τοποθετήσεως  διαφημιστικών  πινακίδων  επιχειρήσεων  ή  επαγγελματιών.  Έως  σήμερα,  χρήση  της

δυνατότητος αυτής παρατηρείται ότι έκαναν τα Αθλητικά Σωματεία και σύλλογοι της περιοχής, στους οποίους

έχουν  παραχωρηθεί  ώρες  χρήσεως  στους  προαναφερόμενους  χώρους,  κατόπιν  απόφασης  του  Δ.Σ  του

Π.Α.Ο.Δ.ΑΠ..

Όσον  αφορά  στην  χωροθέτηση  για  την  τοποθέτηση  των  πινακίδων  αυτών,  τις  προϋποθέσεις

τοποθετήσεώς  τους,  τις  διαστάσεις  τους,  τις  προδιαγραφές  τους  αλλά  και  στην  καταβολή ενοικίου  στον

ΠΑΟΔΑΠ για την κατάληψη του χώρου, δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο καθεστώς. Γεγονός που δημιουργεί

αταξία, ακαλαισθησία αλλά και απώλεια εσόδων για τον Οργανισμό. 

Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη:

 Την υπ' αριθμ. 132/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής (ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΟΛΘΒ-

Ε9Π)- ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

 Την υπ' αριθμ. 235/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής (ΑΔΑ: ΩΩΤ3Ω6Υ-

Γ9Υ) - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ “ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΩΤΣΗΣ”  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) ΛΑΟΥΔΗ ” πρώην Κοντοπεύκου.

 Την υπ'  αριθμ.  224/21-5-2019 Απόφαση Δημάρχου Αγίας  Παρασκευής  (ΑΔΑ:  67ΗΟΩ6Υ-ΓΝΟ)-

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 Την  υπ'  αριθμ.  225/21-5-2019  Απόφαση  Δημάρχου  Αγίας  Παρασκευής  (ΑΔΑ:  9ΨΥ1Ω6Υ-Ε2Τ)-

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 Την  υπ'  αριθμ.  589/7-10-2022  Απόφαση  Δημάρχου  Αγίας  Παρασκευής  (ΑΔΑ:  9Ω80Ω6Υ-ΑΙΑ)-

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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 Την  υπ'  αριθμ.  7/4-1-2023  Απόφαση  Δημάρχου  Αγίας  Παρασκευής  (ΑΔΑ:  ΨΕΘ8Ω6Υ-1ΨΔ)-

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Εισηγούμαστε προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κάτωθι:

Γενικά:

α. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των χώρων αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (Απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου 132/2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΟΛΘΒ-Ε9Π), στο Άρθρο 29: Επιβολή τέλους διαφήμισης,

αναφέρεται ρητά ότι: Επιτρέπεται η επιβολή αντιτίμου για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, αφισών,

πανό  κλπ,  σύμφωνα  με  τις  συγκεκριμένες  μοερφές  εμπορικής  διαφήμισης,  οι  οποίες  περιγράφονται  με

περιοριστικό  τρόπο  στις  διατάξεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας.  Ο  καθορισμός  του  ύψους  τέλους,  των

παραχωρούμενων χώρων και εγκαταστάσεων που επιτρέπεται η διαφήμιση καθώς και των διαφημιζομένων,

γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στα Αθλητικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους,

από τα Αθλητικά Σωματεία, να γίνεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και στα σημεία

που θα υποδεικνύονται  από αυτόν.  Για την έγκριση αυτή,  προτείνεται  να εξουσιοδοτηθεί  από το ΔΣ,  να

χορηγείται  από  τον  εκάστοτε  Πρόεδρος  του  ΔΣ,  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  θα  εγκρίνει  το  Δ.Σ.  Σε

περίπτωση που θα τοποθετείται διαφημιστική πινακίδα, δίχως προηγούμενη έγκριση του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., θα

καθαιρείται άμεσα και άνευ προειδοποιήσεως. 

β. Οι διαφημιστικές πινακίδες που θα τοποθετούνται σε κλειστούς αθλητικούς χώρους, προϋποτίθεται να είναι

σε ξύλινο τελάρο. Η στερέωσή/ στήριξή τους, θα γίνεται με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη σωματική

ακεραιότητα  των  χρηστών  και  των  επισκεπτών  των  χώρων.  Οι  διαφημιστικές  πινακίδες  καθώς  και  η

τοποθέτηση τους, θα πρέπει να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλείας, με αποκλειστική ευθύνη

του αθλητικού συλλόγου που τις  τοποθετεί.  Για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει από τις  πινακίδες ή την

τοποθέτηση  αυτών,  την  αποκλειστική  ευθύνη  (ποινική  ή  αστική)  φέρει  το  αθλητικό  σωματείο  που  τις

τοποθέτησε.  Επιπρόσθετα στην περίπτωση καθαιρέσεως τους, θα πρέπει να ειναι  εύκολη η απομάκρυνσή

τους. Οι διαστάσεις των τοποθετουμένων πινακίδων, στους κλειστούς χώρους, μπορούν να κυμαίνονται από

1μ. έως 3 μ. μήκος και από 0,50μ. έως 2,00 μ. ύψος, ενώ στους ανοικτούς αθλητικούς χώρους από 1,05μ. έως

10 μ. μήκος και από 0,70μ. έως 1,50 μ. ύψος.

γ. Όσον αφορά τις διαφημιστικές πινακίδες ανοικτών αθλητικών χώρων, η τοποθέτηση των διαφημιστικών

πλαισίων  και  οι  προδιαγραφές  κατασκευής  τους  διέπονται  από  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που

καθορίζονται από τον Ν. 2946/2001 καθώς και από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα

άρθρα της Κ.Υ.Α. 52138 (ΦΕΚ Β΄ 1788/2-12-2003). 

δ.  Όσον  αφορά  το  δικαίωμα  εκμεταλλεύσεως  πάσης  φύσεως  διαφημιστικών  χώρων  γυμναστηρίου  ή

αθλητικής εγκατάστασης, κατά τη διάρκεια επίσημων ή φιλικών αγώνων, που μεταδίδονται τηλεοπτικά ή μη,

το  εκάστοτε  ενδιαφερόμενο  αθλητικό  σωματείο  ή  σύλλογος,  οφείλει  να  καταβάλλει  στον  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,

ποσοστό της τάξεως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης, μεταξύ του

σωματείου και του διαφημιζόμενου, καθώς και το οριζόμενο σύμφωνα με το νόμο τέλος διαφήμισης στο
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Δήμο. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης της οριζόμενης καταβολής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα

σύμφωνα με το νόμο (Άρθρο 56,  Ν.  2725/1999-  Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και  λοιπών αθλητικών

εγκαταστάσεων)

Κλειστό  Γυμναστήριο   Αθλητικού  Κέντρου  “Θανάσης  Δημακόπουλος”  πρώην  Νότου  και  Κλειστό

Γυμναστήριο “Γεωργία Λαούδη” πρώην Κοντοπεύκου (Δωριαίων & Κανάρη):

α. Οι διαφημιστικές πινακίδες δύναται να τοποθετηθούν στους τοίχους των Κλειστών Γυμναστηρίων, σε ύψος

από 1 μέτρο και έως 6 μέτρα από το έδαφος.

β. Ο χώρος πίσω από το σημείο που τοποθετείται η Γραμματεία των αγώνων και 10 μέτρα δεξιά και 10 μέτρα

αριστερά αυτής, είναι χώρος διαφημιστικών πινακίδων που τοποθετούνται από τα ενδιαφερόμενα αθλητικά

σωματεία.  Ο Οργανισμός  δύναται  να  τοποθετήσει  διαφημιστικές  πινακίδες  δικής  του  εμπορικής

εκμετάλλευσης και σε οποιοδοίποτε άλλο σημείο, εντός της αθλητικής εγκατάστασης, επιθυμεί.

γ. Γήπεδο Ποδοσφαίρου: η τοποθέτηση δύναται να πραγματοποιηθεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου.

δ. Γήπεδα Αντισφαίρισης: περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου

Στάδιο “Χρήστος Κορομηλάς” Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου “Σταύρος Κώτσης”.

Οι  διαφημιστικές  πινακίδες  δύναται  να  τοποθετούνται  εσωτερικά  στο  βόρειο  τοιχίο  της  εξωτερικής

περίφραξης της αθλητικής εγκατάστασης. 

Κοστολόγηση διαφημιστικών πινακίδων:

Το αντίτιμο που προτείνεται  να καταβάλουν τα Αθλητικά Σωματεία/ Σύλλογοι,  για την κατάληψη χώρου

διαφημιστικής πινακίδας, καθορίζεται βάσει των διαστάσεων τους, ως εξής:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(μήκος Χ ύψος σε m)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έως 2,5 Χ 1 50 -Κλειστό Γυμναστήριο Αθλητικού Κέντρου 
“Θανάσης Δημακόπουλος” (πρώην Νότου)

- Κλειστό Γυμναστήριο “Γεωργία Λαούδη” 
(πρώην Κλειστό Κοντοπεύκου)

Άνω των 2,5-3 Χ 1-2 70

Έως 2,5 Χ 1 50 -Γήπεδο αντισφαίρισης Κοντοπεύκου

- Γήπεδα αντισφαίρισης Αθλητικού Κέντρου 
“Θανάσης Δημακόπουλος” (πρώην Νότου)

Άνω των 2,5-4 Χ 1-1,5 70

Έως 3 Χ 1 50 Στάδιο “Χρήστος Κορομηλάς” του Πολιτιστικού 
και Αθλητικού Πάρκου “Σταύρος Κώτσης”Άνω των 3-5 Χ 1-1,5 70

Έως 3 Χ 1 50 Γήπεδο ποδοσφαίρου Αθλητικού Κέντρου 
“Θανάσης Δημακόπουλος” (πρώην Νότου)Άνω των 3-10 Χ 1-1,5 100

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Το  ενοίκιο  αυτό  θα  καταβάλεται  με  την  έγκριση  τοποθετήσεως  και  θα  ισχύει  για  την  εκάστοτε

παραχωρούμενη αθλητική/ αγωνιστική περίοδο.
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Για  όλες  τις  τοποθετήσεις  απαιτείται  αίτημα  από  τους  ενδιαφερομένους  αθλητικούς

συλλόγους/σωματεία προς τον Οργανισμό και η ανάλογη απόφαση εγκρίσεως από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ ή

Απόφαση Προέδρου (με εξουσιοδότηση του Δ.Σ.). Σε περίπτωση μη καταβολής του αναλογούμενου ποσού

τοποθετήσεις διαφημιστικών πινακίδων θα θεωρηθούν άκυρες και θα καθαιρεθούν.

Τέλος, ο Οργανισμός  δύναται  να  τοποθετήσει  διαφημιστικές  πινακίδες  δικής  του  εμπορικής

εκμετάλλευσης και σε οποιοδοίποτε άλλο σημείο, εντός της αθλητικής εγκατάστασης, επιθυμεί.

Παρακαλούμε για την εξέταση των ανωτέρω προτάσεων και τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                      

Το Διοικητικό Συμβούλιο  ομόφωνα,

            
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τις προδιαγραφές για την τοποθέτηση και την κοστολόγηση διαφημιστικών πινακίδων, στις

ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν ή διαχειρίζεται ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., όπως

αναλυτικά καθορίζονται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  5/2023.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος  Σπυρίδων                                         Βλαχογιάννη Μαρία, Σακαρέλη Αναστασία,
                                                                                                                 Μηλίου Βασιλική, Αναστασιάδου Ιωάννα, Σερκεδάκης Αριστοτέλης, 
                                                                                                                 Νικολακοπούλου Βασιλική, Δάρρας Γεώργιος, Ρουμελιώτη Θεοδώρα, 
                                                                                                                 Κανιώρης Νικόλαος, Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.), Διακογιάννης Πέτρος(αναπλ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
        Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

             το αρχείο μας.

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

                                      Η Γραμματέας   

                             

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη                                                         

ΑΔΑ: 6ΝΕΣΟΛΘΒ-ΕΣ3


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ΄αρ. 1 /2023 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 5/2023
	Παρόντες
	Απόντες


		2023-01-25T13:55:52+0200
	Athens




