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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

Αριθ. Απόφασης: 181 / 2018              

   

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                                                             Ζορμπάς Βασίλειος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                        Κρητικίδης Κων/νος 
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                       Γουργούλης Ιωάννης
      Αθανασούλης Κων/νος                                                           Μουστόγιαννης Αλέξανδρος  
      Ανεστιάδης Σάββας                                                                  
      Θανόπουλος Αθανάσιος   
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                                                                   
      Κανιώρης Νικόλαος
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                
      Δημαράς Θεόδωρος (αναπλ.)   
      Παπασταθόπουλος Λεωνίδας (αναπλ.)                                                                                

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Επιστροφή χρημάτων”

ΑΔΑ: 7ΣΓ5ΟΛΘΒ-336



Επί του 10ου θέματος Η.Δ.

Θέμα: “ Επιστροφές χρημάτων”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σχετικά με πολιτιστικά προγράμματα:

1.  Με την  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  1033/30-5-2018 αίτηση του,  ο  Γεωργούσης Παναγιώτης ζητά  την
επιστροφή του μισού ποσού των διδάκτρων που κατέβαλε για το διδακτικό έτος 2017-2018
για  το  πρόγραμμα  ζωγραφικής  ενηλίκων,  λόγω  μη  δυνατότητας  παρακολούθησης  των
μαθημάτων λόγω φόρτου εργασίας.

Προτείνεται: Η  επιστροφή  των  105,00 ευρώ  στον  κ.  Γεωργούση  Παναγιώτη,  διότι
παρακολούθησε μόνο ένα μήνα, που αντιστοιχεί σε 4 μαθήματα.

2. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2206/23-11-2018 αίτηση, ο ΡΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ζητά την επιστροφή
ποσού 90 ευρώ, το οποίο κατέβαλε για τη συμμετοχή της κόρης του ΡΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ,
στο μάθημα ζωγραφικής, διότι  ο διδάσκοντας διέκοψε τη συνεργασία του με τα Εργαστήρια
Τέχνης και το παιδί δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο πρόγραμμα με άλλο διδάσκοντα.
Προτείνεται: Η επιστροφή μέρους του καταβληθέντος ποσού, δηλαδή 60 ευρώ.

Σχετικά με αθλητικά προγράμματα:

1. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1158/13-6-2018 αίτημα, η ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ζητά  επιστροφή μέρους
της περυσινής συνδρομής της στο μάθημα της Αντισφαίρισης ή τον συμψηφισμό της, για την
παρακολούθηση  των  αντίστοιχων  μαθημάτων  κατά  τη  φετινή  περίοδο,  λόγω  χειρουργικής
επέμβασης που υποβλήθηκε στις 8/3/2018 και ως εκ τούτου διέκοψε την συμμετοχή της.
Προτείνεται η καταβολή ποσού 60 ευρώ από την κα Λιόντου, το οποίο αντιστοιχεί στο 1/3 του
συνολικού κόστους συμμετοχής της στο φετινό πρόγραμμα αντισφαίρισης.   Το υπόλοιπο του
κόστους καλύπτεται από το καταβληθέν ποσό της περυσινής συνδρομής της αιτηθείσας.

2.  Με το υπ’ αριθμ.  πρωτ. 1541/27-8-2018 αίτημα, η ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ζητά να της επιστραφεί το ποσό των 25 ευρώ, λόγω εκ παραδρομής λάθους της, αναφορικά με
την  εγγραφή  του  υιού  της  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,  στην  ‘Δ  περίοδο  των  καλοκαιρινών
αθλητικών  δραστηριοτήτων  του  Οργανισμού  (Ιούνιος-Σεπτέμβριος  2018).  Πιο  συγκεκριμένα,
κατέβαλλε επιπλέον 25 ευρώ, από το οριζόμενο ποσό παρακολούθησης τεσσάρων περιόδων,
του προγράμματος. 
Προτείνεται η επιστροφή των 25,00 ευρώ.

3. Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1581/31-8-2018  αίτημα,  η  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ζητά  την
επιστροφή ποσού 50 ευρώ, το οποίο κατέβαλλε επιπλέον, για την παρακολούθηση του υιού της
και στις τέσσερις περιόδους, των καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού.
Προτείνεται η επιστροφή των 50,00 ευρώ.
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4. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2029/30-10-2018 αίτημα, η ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ζητά επιστροφή
ποσού 20 ευρώ, διότι αντί να καταβάλλει 180 ευρώ για την ετήσια συνδρομή του προγράμματος
αντισφαίρισης, κατέβαλλε 200 ευρώ.
Προτείνεται η επιστροφή των 20,00 ευρώ.

5. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2088/7-11-2018 αίτημα, η ΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ζητά την επιστροφή ποσού
70  ευρώ,  τα  οποία  κατέθεσε  για  την  συμμετοχή  της  κόρης  της  στο  άθλημα  της  Ρυθμικής
Γυμναστικής,  το οποίο όμως  παρακολούθησε δοκιμαστικά δύο φορές και δεν προτίθεται  να
συνεχίσει σ’ αυτό. 
Προτείνεται η επιστροφή όλου του καταβληθέντος ποσού συνδρομής, λόγω μη συμμετοχής στο
άθλημα.

6. Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2145/14-11-2018 αίτημα, η ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ζητά την επιστροφή
της ετήσιας συνδρομής της στο πρόγραμμα των latin χορών, λόγω σοβαρού τραυματισμού στο
γόνατο της (ρήξη χιαστού και μηνίσκου) και επίκειται σχετική χειρουργική επέμβαση.
Προτείνεται η  επιστροφή του καταβληθέντος ποσού,  δηλαδή 90 ευρώ, που αντιστοιχεί  στην
συνδρομή συμμετοχής στο πρόγραμμα.

- Για το συνολικό ποσό ύψους 420,00 ευρώ υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
κωδικό αριθμό 00.8261.03   με τίτλο “  Επιστροφές χρημάτων” του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018.

Για τον Πολιτισμό
Η Συντάξασα

Μαϊτού Ελένη
ΔΕ Διοικητικού

Για τον Αθλητισμό
Η Συντάξασα

Κυριαζή Χριστίνα
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Η Αν. Προϊστάμενη Αθλητισμού

Ρουμανα Αθανασία
ΔΕ Διοικητικού

                     
                                                              

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Εγκρίνει τα αιτήματα καθώς και την επιστροφή χρημάτων,  συνολικού ποσού 420,00 ευρώ
στους ανωτέρω, για τους λόγους που αναλύονται  στην παρούσα εισήγηση.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 181 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

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

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

                           Μπακιρτζή Καλλιόπη 

ΑΔΑ: 7ΣΓ5ΟΛΘΒ-336


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 26/2018 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 181 / 2018
	Παρόντες
	Απόντες

	1. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1033/30-5-2018 αίτηση του, ο Γεωργούσης Παναγιώτης ζητά την επιστροφή του μισού ποσού των διδάκτρων που κατέβαλε για το διδακτικό έτος 2017-2018 για το πρόγραμμα ζωγραφικής ενηλίκων, λόγω μη δυνατότητας παρακολούθησης των μαθημάτων λόγω φόρτου εργασίας.

		2018-11-29T12:29:57+0200
	Athens




