
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  29. 10.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1888 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 25 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 112 /2020              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  22/10/2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  17:30,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1808  /
16.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε
ένα  από  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  Ν.  3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν.4555/2018.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 12 -  αρχίζει η συνεδρίαση:

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                            Χίρτογλου Δημήτριος

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                Δάρρας Γεώργιος

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                    Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Κωβαίος Γεώργιος 

                  Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία                                                

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                                     

                  Διακογιάννης Πέτρος                                                                                                                                       

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                         

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)          

                  Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)   

                                              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Πριν την ψήφιση επί του 4ου θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κος Κανιώρης Νικόλαος

2.  Μετά την ψήφιση επί του 4ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ.Γουργούλης Κων/νος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Επιστροφές χρημάτων από

συνδρομές προγραμμάτων του
Οργανισμού”

ΑΔΑ: 6Χ12ΟΛΘΒ-ΩΤΨ



3. Κατά την έναρξη συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ. και έως την συζήτηση επί του 4ου θέματος Η.Δ. παρευρίσκεται στην
συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης “ΝΕΑ ΑΡΧΗ” κ.Οικονόμου Γεώργιος.

                                                                 

Επί του 7ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Επιστροφές χρημάτων από συνδρομές σε προγράμματα του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ. 1634/24-09-2020 αίτημα της κας Πολυχρονίδου Αικατερίνης, ζητά
να  της  επιστραφεί  το  ποσό  της  3ης  δόσης  της  συνδρομή  της  στα  μαθήματα  γλυπτικής  και
ξυλογλυπτικής,   λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η  επιστροφή  της  3ης  δόσης  της  συνδρομή  της  στα  μαθήματα  γλυπτικής  και
ξυλογλυπτικής και  συγκεκριμένα το ποσό των 80,00 ευρώ συνολικά και για τα δύο μαθήματα.

2) Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ. 1722/06-10-2020 αίτημα της κας Κεπενού Ελένης, ζητά να της
επιστραφεί το ποσό των 105,00 ευρώ της συνδρομής για την συμμετοχή των δύο τέκνων της Μ.Μ.
Και Α.Μ. στο μάθημα της ζωγραφικής, λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-
19. 

Προτείνεται η επιστροφή του ποσού των 105,00 ευρώ της συνδρομής.

3) Σύμφωνα με το υπ'  αριθμ.πρωτ. 1734/07-10-2020 αίτημα της κας Δουμά Ειρήνης, ζητά να της
επιστραφεί το ποσό των 100,00 ευρώ της συνδρομής για την 3η δόση των τμημάτων γλυπτικής και
ξυλογλυπτικής, λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η επιστροφή του ποσού των 100,00 ευρώ της συνδρομής.

4) Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ. 1812/16-10-2020 αίτημα της κας Κουγκούλου Αιμιλίας, ζητά να
της  επιστραφεί  το  ποσό  των  135,00  ευρώ  της  συνδρομής   των  τμημάτων  γλυπτικής  και
ξυλογλυπτικής, λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η επιστροφή του ποσού των 135,00 ευρώ της συνδρομής.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα υπ' αριθμ.πρωτοκόλλου αιτήματα: 
1. 1745/8-10-2020 της Δέσποινας Ραντίτσα Ρουσσομουστακάκη, 
2. 1799/15-10-2020 της Αναστασίας Μπασιά
3. 1828/20-10-2020 της Κυριακής Νικολαΐδου
4. 1836/22-10-2020 της Ελένης Τσιμπλιδάκη

ΑΔΑ: 6Χ12ΟΛΘΒ-ΩΤΨ



ζητούν την επιστροφή μέρος του ποσού των συνδρομών τους για τα αθλητικά προγράμματας αίθουσας
(κατά την περίοδο 2019-20), εξαιτίας της διακοπής τους  λόγω της πανδημίας covid-19. 

Επειδή οι αιτηθείσες δεν συμμετέχουν στα νέα αθλητικά προγράμματα 2020-21 του Οργανισμού μας,
Προτείνεται η  επιστροφή  μέρους  των  συνδρομών  τους  που  αντιστοιχούν  στους  μήνες  Μάρτιο-
Απρίλιο-  Μάϊο  2020.  Η  καταβληθήσα  συνδρομή  για  τη  συμμετοχή  στα  αθλητικά  προγράμματα
αιθουσών για την περίοδο Οκτώβριος 2019 έως Μάϊος 2020 ήταν 70 ευρώ, επομένως το συνολικό
επιστρεφόμενο ποσό ανά άτομο ανέρχεται στα 26,25 ευρώ. 

Για  το  συνολικό  ποσό  του  συνόλου  των  αιτημάτων,  ύψους    525,00  ευρώ   υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη πίστωση στον κωδικό αριθμό εξόδων    00.8261.03    με τίτλο “  Επιστροφές χρημάτων”
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

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 ομόφωνα τα ανωτέρω αιτήματα για επιστροφές χρημάτων από συνδρομές σε αθλητικά και 
καλλιτεχνικά προγράμματα του Οργανισμού, συνολικού ποσού 525,00 ευρώ, ενώ υπάρχει διαθέσιμη 
και εξειδικευμένη πίστωση στον κωδικό αριθμό εξόδων 00.8261.03 με τίτλο “Επιστροφές χρημάτων” 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
παρούσα εισήγηση.     

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 112 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                               Παπασπύρος Σπύρος                       Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,                                 
                                                                                        Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                        Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Κανιώρης Νικόλαος,  
                                                                                        Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
                                                                                        Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)
 
 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                                      το αρχείο μας.

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

                                                             Η Γραμματέας

                                              

                                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη   

ΑΔΑ: 6Χ12ΟΛΘΒ-ΩΤΨ
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