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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 26/2018 συνεδρίασης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 182 / 2018

“Εκπτώσεις – απαλλαγές συνδρομών από τα
προγράμματα του Οργανισμού”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 23/11/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 2168 / 19.11.2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σωτήρη Παπαμιχαήλ, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -11 - αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Χριστοφοράτου Δήμητρα
Αθανασούλης Κων/νος
Ανεστιάδης Σάββας
Θανόπουλος Αθανάσιος
Παπασπύρος Σπύρος
Κανιώρης Νικόλαος
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)

Ζορμπάς Βασίλειος
Κρητικίδης Κων/νος
Γουργούλης Ιωάννης
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
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Επί του 11ου θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: «Εκπτώσεις – απαλλαγές συνδρομών από τα προγράμματα του Οργανισμού»
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Για τον Πολιτισμό:
1. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1872/11/10/18 αίτηση της, η Μπόκου Άννα ζητά να παρακολουθήσει
δωρεάν το τμήμα ζωγραφικής λόγω χαμηλού εισοδήματος.
Προτείνεται:
Η δυνατότητα παρακολούθησης δωρεάν στο Τμήμα Ζωγραφικής, διότι όπως προκύπτει από τα
δικαιολογητικά (βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση από το τμήμα Κοινωνικής υπηρεσίας ότι είναι
ωφελούμενη από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου μας και εκκαθαριστικό με χαμηλότατο
οικογενειακό εισόδημα ) δεν δύναται να αντεπεξέλθει οικονομικά.
2. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1955-22-10-2018 αίτηση της, η Παπαρούνη Νικολέτα ζητά να
αναγνωρισθεί έκπτωση διδάκτρων των τέκνων της, Παναγιώτη & Ιάκωβου Δελατόλα, όπου
παρακολουθούν Θεατρικό παιχνίδι και Ζωγραφική.
Η κα. Παπαρούνη και ο σύζυγός της, Στέφανος Δελατόλας επλήγησαν στην τραγωδία στο Μάτι
Αττικής, όντας εγκαυματίες (με νοσηλεία στο νοσοκομείο για δύο μήνες ) και έχουν υποστεί
σοβαρότατες υλικές ζημιές από την πυρκαγιά.
Προτείνεται:
Δωρεάν παρακολούθηση των τέκνων της αιτούσας, Παναγιώτη & Ιάκωβου Δελατόλα, για το
διδακτικό έτος 2018-2019, έναντι έκπτωσης που ζητάει.
Ο Οργανισμός μας πρέπει να στηρίξει τους συμπολίτες μας που υπέστησαν αυτή την τραγωδία.
Σημειώνουμε ότι η οικογένεια Δελατόλα, τα τελευταία χρόνια, δείχνει προτίμηση και συμμετέχει
στα προγράμματα του ΠΑΟΔΑΠ καθώς επίσης είναι πολύ συνεπής όσων αφορά στις οικονομικές
της υποχρεώσεις.
3. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1988-25-10-208 αίτηση του Κωνσταντέλλου Κωνσταντίνου ζητά να του
αναγνωριστεί η έκπτωση τριτεκνίας, 30% παρ όλο που στην οικογένειά του υπάρχουν τρία τέκνα
από διαφορετικό γάμο. Το τρίτο είναι ενήλικας και έχει δική του μερίδα.
Προτείνεται: Να γίνει δεκτό το αίτημά του και να αναγνωρισθεί η έκπτωση του 30%, διότι όπως
αποδεικνύεται από τα δύο πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, προκύπτουν 2 ανήλικα
παιδιά και ένα ενήλικο από διαφορετικό γάμο και αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για
τρίτεκνο.
Για τον Αθλητισμό:
1. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1851/9-10-2018 αίτημα ομάδας αθλουμένων γυναικών, ηλικίας άνω των
60 ετών, στα προγράμματα του Οργανισμού, ζητούν μείωση κόστους στο δεύτερο πρόγραμμα
ενασχόλησης τους και πιο συγκεκριμένα τους μοντέρνους χορούς. Λόγω των χαμηλών
συνταξιοδοτικών αποδοχών τους, δεν δύνανται να καταβάλλουν το ποσό των 90 ευρώ.
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Επικαλούνται παλαιότερη έκπτωση του κόστους παρακολούθησης δεύτερου αθλητικού
προγράμματος (50%).
Προτείνεται μείωση του κόστους παρακολούθησης μαθημάτων μοντέρνων χορών ως δεύτερη
ενασχόληση, της τάξεως του 30% από το αρχικό κόστος (90 ευρώ), όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ.
156/2018 Απόφαση Δ.Σ του ΠΑΟΔΑΠ (ΑΔΑ: 6Ε7ΦΟΛΘΒ-Σ16), δηλαδή να καταβάλλουν για το εν
λόγω πρόγραμμα 63 ευρώ.
2. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2116/12-11-2018 αίτημα, η ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, ζητά την
απαλλαγή του κόστους συμμετοχής του τέκνου της, σε αθλητικό πρόγραμμα του Οργανισμού,
λόγω ανεργίας και μονογονεϊκής ιδιότητας.
Προτείνεται η δωρεάν συμμετοχή του τέκνου της σε αθλητικό πρόγραμμα του Οργανισμού, με
την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό της εισόδημα δεν ξεπερνά τις 9.000,00 ευρώ.
3. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2145/14-11-2018 αίτημα, η ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ ζητά έκπτωση στην ετήσια
συνδρομή της κόρης της ΛΟΪΖΟΥ ΑΝΑΝΝΤΑΣ, στο άθλημα της αντισφαίρισης, λόγω αναπηρίας
της ιδίας, ποσοστού 80%.
Προτείνεται μείωση κατά 50% του κόστους της ετήσιας συνδρομής συμμετοχής, στο άθλημα της
αντισφαίρισης.
Παρακαλούμε το σώμα του Δ.Σ. όπως εξετάσει τα άνω αιτήματα και ληφθεί η σχετική απόφαση.
Για τον Πολιτισμό
Η Συντάξασα

Για τον Αθλητισμό
Η Συντάξασα

Μαϊτού Ελένη
ΔΕ Διοικητικού

Κυριαζή Χριστίνα
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Η Αν. Προϊστάμενη
Αθλητισμού
Ρουμανά Αθανασία
ΔΕ Διοικητικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τα ανωτέρω αιτήματα για εκπτώσεις και απαλλαγές συνδρομών, στα Πολιτιστικά
και Αθλητικά Προγράμματα του Οργανισμού, όπως ακριβώς αναλύονται
στην παρούσα εισήγηση.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 182 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Σωτήρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή.............................................
Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Τα Μέλη
Σερκεδάκης Αρ., Χριστοφοράτου Δήμ., Ανεστιάδης Σάβ.,
Αθανασούλης Κων., Κανιώρης Ν., Θανόπουλος Αθαν.,
Παπασπύρος Σπ., Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Δημαράς Θεόδ.
(αναπλ.) ,Παπασταθόπουλος Λεων.(αναπλ.).

