
                                                                 
                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  11.05.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 741 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 6 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 38 /2020              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  07/05/2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  12:00,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση, το Διοικητικό
Συμβούλιο,  ύστερα από την με αρ. πρ.:  704/29.04.2020 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  και  τις   υπ΄αριθ.
18318/13/3/2020 και 40/ΑΠ. 20930/31-3-2020 Εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Σ.

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

                   Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                               Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

                   Γουργούλης Κωνσταντίνος                                                         Διακογιάννης Πέτρος 

                   Δερματάς Ιωάννης                                                                       Δάρρας Γεώργιος    

                   Βλαχογιάννη Μαρία

                   Κωβαίος Γεώργιος                                                                     

                   Χίρτογλου Δημήτρης                                                                

                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας    

                   Νικολακοπούλου Βασιλική                              

                   Μάλαμας Αλέξανδρος

                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                             

                  Κανιώρης Νικόλαος

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)

                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                               

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”

ΑΔΑ: 6ΣΤ2ΟΛΘΒ-ΧΕ7



          
     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ., προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη η κα Αϊδίνη-
Παπασιδέρη Σοφία και ο κ.Διακογιάννης Πέτρος.

2. Πριν την ψήφιση επί του 2ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κος Διακογιάννης Πέτρος, για τεχνικούς λόγους.

3. Παρίστανται στην τηλεδιάσκεψη (χωρίς δικαίωμα ψήφου), ο κ.Παπακώστας Μάριος, αναπλ/κό μέλος του 
κ.Παπασταθόπουλου Λεωνίδα και η κ.Βρατσίδα Ευτέρπη, αναπλ/κό μέλος του αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Γουργούλη 
Κων/νου. 

 

Επί του 6ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Επιστροφή χρημάτων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

1.  Σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  131/17-12-2019 Απόφαση  του  Δ.Σ.  (ΑΔΑ:  6ΔΞΙΟΛΘΒ-Β7Τ),
εγκρίθηκε η επιστροφή των καταβληθέντων ποσών για την Δ. Κ. (70,00 ευρώ) και για τη Σ. Κ.
(49,00  ευρώ,  λόγω  έκπτωσης)  συνολικού  ύψους  119,00  ευρώ,  έπειτα  από  το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.
2276/22-11-2019 αίτημα του γονέα κ. ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου, που αφορά
στην διακοπή παρακολούθησης του μαθήματος ενόργανης γυμναστικής των δύο τέκνων του, λόγω
της εκ των υστέρων κατάργησης των δύο προσχολικών τμημάτων ενόργανης γυμναστικής,  κάθε
Δευτέρα από τις 16:30-18:30μ.μ..
Λόγω μη έγκαιρης καταβολής του παραπάνω επιστρεφόμενου χρηματικού ποσού, εξαιτίας της λήξης
του  οικονομικού  έτους  2019,  επανερχόμαστε  και  εισηγούμαστε  στο  Σώμα  του  Δ.Σ.  για  την
επικαιροποίηση της 131/17-12-2019 Αποφάσεως του.
2.   Σύμφωνα  με  το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  2487/11-12-2019  αίτημα,  η  Μπαρλέτη  Αμαλία   ζητά  την
επιστροφή της συνδρομής που έχει καταβάλλει για τον υιο της συνολικού ύψους 101,00 ευρώ, η
οποία αφορά την διακοπή παρακολούθησης του μαθήματος αντισφαίρισης (συμμετείχε μόνο σε 3
μαθήματα), λόγω διακοπής των προπονήσεων εκ μέρους της προπονήτριας κάθε Σάββατο 11:00π.μ.-
12:00μ.. 

Για  το  ανωτέρω  αίτημα  προτείνεται η  επιστροφή  του  καταβληθέντος  συνολικού  ποσού
101,00 ευρώ, λόγω μη υπαιτιότητας του αθλούμενου για την διακοπή των μαθημάτων του Σαββάτου.
Να  σημειωθεί  ότι  ο  αθλούμενος  θα  συμμετείχε  μόνο  σε  προπονήσεις  Σαββάτου,  λόγω  μη
δυνατότητας για παρακολούθηση τμημάτων κατά τις καθημερινές και ως εκ τούτου με την ακύρωση
των μαθημάτων του Σαββάτου δεν είχε δυνατότητα προπόνησης σε κάποιο άλλο τμήμα.

Παρακαλούμε  για  την  εξέταση  των  ανωτέρω  αιτημάτων  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

ΑΔΑ: 6ΣΤ2ΟΛΘΒ-ΧΕ7



Το Διοικητικό Συμβούλιο,  ομόφωνα

                             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει τα ανωτέρω αιτήματα οπως ακριβώς προτείνεται απο την υπηρεσία του Οργανισμού και για
τους λόγους που αναλύονται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 38 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
                  Παπασπύρος Σπυρίδων                              Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                        Κωβαίος Γεώργιος, Χίρτογλου Δημήτριος, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
                                                                                        Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Νικολακοπούλου Βασιλική,
                                                                                        Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος, 
                                                                                        Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
 

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

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

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη  

ΑΔΑ: 6ΣΤ2ΟΛΘΒ-ΧΕ7
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