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                                                               ορθή επανάληψη  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Διάθεση χώρων & εγκαταστάσεων»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 17/2018                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2322/31-10-2018 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90/2018 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      17/2018 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 30 Οκτωβρίου  2018, 17ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 30/10/2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 2287/25-10-2018   
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 

«Διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων  του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ για την περίοδο 2018/2019». 
 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν 
εννέα (09). Τα μέλη  Κανελλάκης Νικόλαος και Δελακουρίδης Ιωάννης απουσίαζαν.  
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη 
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Κανελλάκης Νικόλαος 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       Δελακουρίδης Ιωάννης                                                                 
 Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις                                                              
Δημουλά Έλση                                                              
Κακαβάς Νικόλαος  
 Χανακούλας Αθανάσιος 
Φουστέρη Μαρία   
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                                                                                 
    Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα, η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα αιτήματα των κάτωθι 
φορέων : 

1.1 Αίτημα του σωματείου «Φυσαλίς» 
Το σωματείο «Φυσαλίς» με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2224/9-10-2018) ζητά να παραχωρηθεί χώρος του ΟΚΑΠΑ, για την 
πραγματοποίηση διεθνούς ετήσιου πρωταθλήματος υποβρυχίου ράγκπυ,  όπως παρακάτω: 
Κολυμβητήριο στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού 
11-12 Μαΐου 2019 και συγκεκριμένα 11 Μαΐου από 08:00-20:00 και 12 Μαΐου από 08:00-15:00   
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Κολυμβητήριο στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού 
11-12 Μαΐου 2019 και συγκεκριμένα 11 Μαΐου από 08:00-20:00 και 12 Μαΐου από 08:00-15:00   
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Η παραχώρηση να είναι έναντι τιμήματος χιλίων (1.000€) ευρώ και για τις δύο ημέρες. 
Η ναυαγοσωστική κάλυψη της εκδήλωσης να βαρύνει το σωματείο.  
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
 
 
1.2 Αίτημα της Θεατρικής ομάδας «Θέασις» 
 
Η θεατρική ομάδα «Θέασις», που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Παναγιωτίδου Αικατερίνη, με αίτησή της (αριθ. πρωτ. 
2288/19-10-2018) ζητά να παραχωρηθεί χώρος του ΟΚΑΠΑ, για την πραγματοποίηση των προβών της ομάδας, όπως 
παρακάτω: 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
Δευτέρα και Τετάρτη 19:30-22:00 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
Δευτέρα και Τετάρτη 19:30-22:00 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν και μόνο όταν ο χώρος είναι κενός. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.3 Αίτημα του σωματείου Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών 
Το σωματείο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2192/1-10-2018) ζητά να παραχωρηθεί χώρος του 
ΟΚΑΠΑ για την πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Λυκόφως», όπως παρακάτω: 
 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
Από 23 Νοεμβρίου μέχρι και 28 Νοεμβρίου 2018 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
Από 23 Νοεμβρίου μέχρι και 28 Νοεμβρίου του έτους 2018 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
 
1.4 Αίτημα του φορέα «Κοινωνικά Επωφελής Επικοινωνία»  
Ο φορέας «Κοινωνικά Επωφελής Επικοινωνία» με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2100/18-9-2018) ζητά να παραχωρηθεί χώρος του 
ΟΚΑΠΑ για την πραγματοποίηση μαθημάτων αυτοάμυνας όπως παρακάτω: 
 
Αίθουσα ενόργανης γυμναστικής στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού: 
Τρίτη, Πέμπτη 20:30-22:00 και Σάββατο 18:30-20:30 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Αίθουσα ενόργανης γυμναστικής στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού: 
Τρίτη 20:30-21:45 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν. 
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Η παραχώρηση να είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
 
 
1.5 Αίτημα του κ. Τριανταφύλλου Δημητρίου, εκ μέρους ομάδας αθλουμένων 
 Ο κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος εκ μέρους ομάδας αθλουμένων με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2097/18-9-2018) ζητά να 
παραχωρηθεί χώρος του ΟΚΑΠΑ, για την πραγματοποίηση προπονήσεων στίβου όπως παρακάτω: 
 
Χώρος Στίβου Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Τρίτη και Πέμπτη  07:30-09:30 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Χώρος Στίβου Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Τρίτη και Πέμπτη  07:30-09:30 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι έναντι 
τιμήματος. 
Η παραχώρηση να γίνει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Η χρήση του στίβου θα γίνει μετά την αποκατάσταση των εργασιών. 
 
 
1.6 Αίτημα Μικρασιατικού Συλλόγου Νέου Ψυχικού  
Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Νέου Ψυχικού με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2093/17-9-2018) ζητά να παραχωρηθεί χώρος του 
ΟΚΑΠΑ, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης  όπως παρακάτω: 
 
Αίθουσα Θεάτρου Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού 
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 ώρες 19:00-22:00 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Αίθουσα Θεάτρου Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού 
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 ώρες 19:00-22:00 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.7 Αίτημα Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εστία»  
Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εστία»  με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2126/19-9-2018) ζητά να 
παραχωρηθεί χώρος του ΟΚΑΠΑ για την πραγματοποίηση προπονήσεων κολύμβησης, όπως παρακάτω: 
 
Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού: 
2 διαδρομές στη μεγάλη πισίνα κάθε Τετάρτη 09:30-11:30 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού: 
2 διαδρομές στη μεγάλη πισίνα κάθε Τρίτη 09:00-10:30 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 13/6/2019. 
 
 
 
1.8 Αίτημα της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή»- Παράρτημα Νέου Ψυχικού 
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Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή» - Παράρτημα Νέου Ψυχικού με αίτησή της (αριθ. πρωτ. 548/27-3-2018) 
ζητά να παραχωρηθεί χώρος του ΟΚΑΠΑ, για την πραγματοποίηση Φιλανθρωπικού Μπαζάρ, όπως παρακάτω: 
 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν 
λόγω του Φιλανθρωπικού χαρακτήρα της εκδήλωσης.  
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.9 Αίτημα Πανελληνίου Συνδέσμου Ελληνίδων Μητέρων 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελληνίδων Μητέρων με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2278/19-10-2018) ζητά να παραχωρηθεί χώρος του 
ΟΚΑΠΑ, για την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του Συνδέσμου, όπως παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 για την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 για την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.10 Αίτημα του κ. Βαμβακούλα Χρήστου, εκ μέρους ομάδας αθλουμένων 
 Ο κ. Βαμβακούλας Χρήστος εκ μέρους ομάδας αθλουμένων με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2101/18-9-2018) ζητά να παραχωρηθεί 
χώρος του ΟΚΑΠΑ, για την πραγματοποίηση προπονήσεων ομάδας βόλεϊ, όπως παρακάτω: 
 
Γήπεδο Αθλοπαιδιών Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Τρίτη 20:30-22:00 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Γήπεδο Αθλοπαιδιών Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Τρίτη 20:30-21:45 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι έναντι 
τιμήματος. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Η χρήση των χώρων του στίβου να γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
 
1.11 Αίτημα του Θεατρικού Ομίλου Ψυχικού 
Ο Θεατρικός Όμιλος Ψυχικού με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2307/29-10-2018) ζητά να παραχωρηθεί δωρεάν χώρος του ΟΚΑΠΑ, 
για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων και προβών, όπως παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
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Περίοδος 2018-2019 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Για την περίοδο 2018-2019 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Ο καθορισμός των ημερομηνιών των παραστάσεων καθώς και των αναγκαίων προβών να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
υπηρεσία του ΟΚΑΠΑ.  
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.12 Αίτημα του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού 
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ψυχικού με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2310/29-10-2018) ζητά να παραχωρηθεί δωρεάν χώρος του 
ΟΚΑΠΑ, για την πραγματοποίηση μηνιαίων συναντήσεων του ομίλου, καθώς και του ετήσιου φιλανθρωπικού μπαζάρ όπως 
παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Περίοδος 2018-2019 κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 
Ετήσιο μπαζάρ Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Περίοδος 2018-2019 κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 
Ετήσιο μπαζάρ Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν και για τις δύο περιπτώσεις. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.13 Αίτημα του Διαλεκτικού Ομίλου Ψυχικού 
Ο Διαλεκτικός Όμιλος Ψυχικού με αίτησή του (αριθ. πρωτ. 2316/30-10-2018) ζητά να παραχωρηθεί δωρεάν χώρος του ΟΚΑΠΑ, 
για την πραγματοποίηση μηνιαίων συναντήσεων του ομίλου, όπως παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Περίοδος 2018-2019 ημέρα Πέμπτη ανά 15/ήμερο 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των δράσεων του ΟΚΑΠΑ εισηγείται: 
 
Τη παραχώρηση του παραπάνω χώρου όπως παρακάτω: 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Περίοδος 2018-2019 ημέρα Πέμπτη ανά 15/ήμερο 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
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Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 
3. Την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. περί τελών και δικαιωμάτων, 
4. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2224/9-10-2018, 2288/19-10-2018, 2192/1-10-2018, 2100/18-9-2018, 

2097/18-9-2018, 2093/17-9-2018, 2126/19-9-2018, 548/27-3-2018, 2278/19-10-2018, 
2101/18-9-2018, 2307/29-10-2018, 2310/29-10-2018 αιτήματα των ανωτέρω φορέων 
 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
                            αποφασίζει ομόφωνα 
 

1.1 Αίτημα του σωματείου «Φυσαλίς» 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
Κολυμβητήριο στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού 
11-12 Μαΐου 2019 και συγκεκριμένα 11 Μαΐου από 08:00-20:00 και 12 Μαΐου από 08:00-15:00   
 
Η παραχώρηση να είναι έναντι τιμήματος χιλίων (1.000€) ευρώ και για τις δύο ημέρες. 
Η ναυαγοσωστική κάλυψη της εκδήλωσης να βαρύνει το σωματείο.  
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
 
 
 
1.2 Αίτημα της Θεατρικής ομάδας «Θέασις» 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
Δευτέρα και Τετάρτη 19:30-22:00 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν και μόνο όταν ο χώρος είναι κενός. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
 
1.3 Αίτημα του σωματείου Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών 
 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
Από 23 Νοεμβρίου μέχρι και 28 Νοεμβρίου του έτους 2018 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
 
 
1.4 Αίτημα του φορέα «Κοινωνικά Επωφελής Επικοινωνία»  
 
Το παραπάνω  αίτημα θα συζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο . 
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1.5 Αίτημα του κ. Τριανταφύλλου Δημητρίου, εκ μέρους ομάδας αθλουμένων 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Χώρος Στίβου Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Τρίτη και Πέμπτη  07:30-09:30 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι έναντι 
τιμήματος. 
Η παραχώρηση να γίνει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Η χρήση του στίβου θα γίνει μετά την αποκατάσταση των εργασιών. 
 
 
 
1.6 Αίτημα Μικρασιατικού Συλλόγου Νέου Ψυχικού  
 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Αίθουσα Θεάτρου Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού 
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 ώρες 19:00-22:00 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.7 Αίτημα Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Εστία»  
 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού: 
2 διαδρομές στη μεγάλη πισίνα κάθε Τρίτη 09:00-10:30 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 13/6/2019. 
 
 
 
1.8 Αίτημα της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή»- Παράρτημα Νέου Ψυχικού 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο: 
30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2018 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν 
λόγω του Φιλανθρωπικού χαρακτήρα της εκδήλωσης.  
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
 
1.9 Αίτημα Πανελληνίου Συνδέσμου Ελληνίδων Μητέρων 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 για την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
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Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι δωρεάν. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.10 Αίτημα του κ. Βαμβακούλα Χρήστου, εκ μέρους ομάδας αθλουμένων 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Γήπεδο Αθλοπαιδιών Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Τρίτη 20:30-21:45 
 
Με βάση την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ περί τελών και δικαιωμάτων η παραχώρηση να είναι έναντι 
τιμήματος. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Η χρήση των χώρων του στίβου να γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
 
1.11 Αίτημα του Θεατρικού Ομίλου Ψυχικού 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Για την περίοδο 2018-2019 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Ο καθορισμός των ημερομηνιών των παραστάσεων καθώς και των αναγκαίων προβών να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
υπηρεσία του ΟΚΑΠΑ.  
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.12 Αίτημα του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού 
 
 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Περίοδος 2018-2019 κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 
Ετήσιο μπαζάρ Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν και για τις δύο περιπτώσεις. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 
1.13 Αίτημα του Διαλεκτικού Ομίλου Ψυχικού 
Εγκρίνει τη παραχώρηση  χώρου του ΟΚΑΠΑ,  όπως παρακάτω: 
 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου: 
Περίοδος 2018-2019 ημέρα Πέμπτη ανά 15/ήμερο 
 
Η παραχώρηση προτείνεται να είναι δωρεάν. 
Η παραχώρηση είναι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι και 30/6/2019. 
Σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων ή πώλησης αγαθών πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στον ΟΚΑΠΑ υπεύθυνη 
δήλωση ότι εκδίδει τα νόμιμα κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά. 
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Ο φορέας που κάνει χρήση του χώρου οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό όπως τον παρέλαβε. 
 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  90/2018  

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ       

Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
           Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                    

                    Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
                                                                                              Δημουλά Έλση 
                                                                                              Κακαβάς Νικόλαος 
                                                                                              Χανακούλας Αθανάσιος            
                                                                                              Φουστέρη Μαρία  

                  Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  30/10/2018  
Φιλοθέη 31/10/2018  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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