
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  15.04.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 361  -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 11 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 22 /2021              

   

Στην Αγία Παρασκευή,  σήμερα την 12/04/2021,  ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα 17:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ. πρ.:  306 /08.04.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  Σπυρίδωνος Παπασπύρου που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 14 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                           Δάρρας Γεώργιος                               

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                                                                           

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  

                  Βρατσίδα Ευτέρπη

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                                                                              

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                 

                  Μάλαμας Αλέξανδρος                                                                                                                          

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                             

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)                                    
                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ.Παπακώστας Μάριος (αναπλ.) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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”
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Επί του 11ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Επιστροφές χρημάτων από συνδρομές σε προγράμματα του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Α) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  112/2020  Απόφαση  Δ.Σ.  με  τίτλο  “Επιστροφές  χρημάτων”,

εγκρίθηκε η επιστροφή ποσού 80,00 ευρώ, στο αίτημα της κας Πολυχρονίδου Αικατερίνης

(αρ.πρωτ. 1634/24-09-2020), η οποία ζητούσε 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. 

Εκ παραδρομής (λάθος υπολογισμός) της επεστράφησαν αντί του ποσού των 140,00 ευρώ, το ποσό

των 80,00 ευρώ. 

Προτείνεται η επιστροφή του υπολοίπου ποσού στην κα Πολυχρονίδου Αικατερίνη, ύψους  60,00

ευρώ από  την  συνδρομή  της  στα  μαθήματα  γλυπτικής  και  ξυλογλυπτικής,  λόγω  διακοπής  των

προγραμμάτων από την πανδημία covid-19.

2) Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1852/26-10-2020  αίτημα της κ.Μπακάλη Παρασκευής, ζητά

να της επιστραφεί το ποσό της συνδρομής που κατέβαλε στα μαθήματα ζωγραφικής των

Εργαστηρίων  Τέχνης  για  τον  γιό  της  Α.Ν.,  λόγω  διακοπής  των  προγραμμάτων  από  την

πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η  επιστροφή  μέρους  του  ποσού  ύψους   60,00  ευρώ ,  λόγω  της  διακοπής  των

προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

3) Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1919/05-11-2020  αίτημα της κ.Κουνέ Χαρίκλειας, ζητά να

της  επιστραφεί  το  ποσό  της  συνδρομής  που  κατέβαλε  στα  μαθήματα  ζωγραφικής  των

Εργαστηρίων Τέχνης, λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η επιστροφή του ποσού ύψους  100,00 ευρώ, λόγω της διακοπής των προγραμμάτων

από την πανδημία covid-19. 

4) Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1920/05-11-2020  αίτημα της κ.Μπερινού Μαγδαληνής, ζητά

να της επιστραφεί το ποσό της συνδρομής που κατέβαλε για τα  μαθήματα λάτιν χορών,

λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η  επιστροφή  μέρους  του  ποσού  ύψους  21,00  ευρώ, λόγω  της  διακοπής  των

προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 
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5) Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1921/05-11-2020  αίτημα του κ.Ρούσση Παύλου, ζητά την

επιστροφή του ποσού της συνδρομής που κατέβαλε για τα  μαθήματα λάτιν χορών,  λόγω

διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η  επιστροφή  μέρους  του  ποσού  ύψους  22,50  ευρώ,  λόγω  της  διακοπής  των

προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

6) Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 140/02-02-2021  αίτημα της κ.Μαούνη Ζαφείρω, ζητείται η

επιστροφή  του  ποσού  της  συνδρομής  που  κατέβαλε  για  τα   μαθήματα  ζωγραφικής  των

Εργαστηρίων Τέχνης,  λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η επιστροφή του ποσού ύψους 73,50 ευρώ, λόγω της διακοπής των προγραμμάτων από

την πανδημία covid-19. 

7) Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 174/18-02-2021  αίτημα του κ.Θάνου Γεώργιου, ζητείται η

επιστροφή  του  ποσού  της  συνδρομής  που  κατέβαλε  για  τα   μαθήματα  γλυπτικής  και

φωτογραφίας,  λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η  επιστροφή  μέρους  του  ποσού  ύψους  85,00  ευρώ,  λόγω  της  διακοπής  των

προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

8) Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 201/01-03-2021  αίτημα της κ.Δημητριάδου Ειρήνης, ζητείται

η επιστροφή του ποσού της συνδρομής που κατέβαλε για τα  μαθήματα κοσμήματος των

Εργαστηρίων Τέχνης,  λόγω διακοπής των προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Προτείνεται η  επιστροφή  μέρους  του  ποσού  ύψους  60,00  ευρώ, λόγω  της  διακοπής  των

προγραμμάτων από την πανδημία covid-19. 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Β) ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύμφωνα  με  τα  κάτωθι  αιτήματα,  συμμετέχοντες  των  αθλητικών  προγραμμάτων  του

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., λόγω της αναστολής λειτουργίας τους από τον Νοέμβριο 2020 έως και σήμερα, λόγω
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της  πανδημίας  covid-19  και  για  λοιπούς  λόγους,  ζητούν  επιστροφή  χρηματικών  ποσών  των

συνδρομών τους.

Επιστροφές για την προηγούμενη αθλητική περίοδο αφορά τους μήνες Μάρτιος -Απρίλιος- Μάιος

2020.

Τα  νέα  αθλητικά  προγράμματα  υλοποιήθηκαν  μόνο  κατά  τον  μήνα  Οκτώβριο  2020 (πιο

συγκεκριμένα η έναρξη του ήταν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020).

Αναλυτικά οι αιτούντες και οι προτεινόμενες επιστροφές χρηματικών ποσών αποτυπώνονται στον

κάτωθι πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ
& αριθμ. πρωτ. αιτήματος

ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΔ/ΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

1 ΓΟΡΓΙΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

αρ.πρωτ.: 1890/29-10-2020

ΕΝΟΡΓΑΝΗ &
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝ.

( 2 ΤΈΚΝΩΝ)

175,00 € 153,00 €

2 ΚΟΤΣΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

αρ.πρωτ.: 1918/5-11-2020

ΜΑΡΤΙΟΣ -ΜΑΪΟΣ 2020

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
(4 ΤΕΚΩΝ)

325,00 € 122,00 €

3 ΛΑΓΟΥΣΑΚΟΥ ΝΕΛΛΗ 

αρ.πρωτ.: 2018/24-11-2020

ΜΑΡΤΙΟΣ -ΜΑΪΟΣ 2020

ΑΙΘΟΥΣΑ 55,00 € 20,50 €

4 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

αρ.πρωτ.: 2111/7-12-2020

ΑΙΘΟΥΣΑ 70,00 € 61,00 €

5 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

αρ.πρωτ.: 2171/16-12-2020

ΑΙΘΟΥΣΑ 70,00 € 61,00 €

6 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

αρ.πρωτ.: 2172/16-12-2020

ΑΙΘΟΥΣΑ 56,00 € 49,00 €

7 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ

αρ.πρωτ.: 2230/22-12-2020

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 166,30 € 145,00 €

8 ΚΟΡΩΝΗ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ

αρ.πρωτ.: 26/11-1-2021

ΜΑΡΤΙΟΣ -ΜΑΪΟΣ 2020

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 90,00 € 33,75 €

9 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

αρ.πρωτ.: 191/26-2-2021

ΑΙΘΟΥΣΑ
(δεν

παρακολούθησε)

43,75 € 43,75 €

10 ΤΟΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

αρ.πρωτ.: 245/16-3-2021

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 150,00 € 131,00 €

11 ΜΠΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

αρ.πρωτ.: 250/18-3-2021

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 200,00 € 175,00 €

12 ΔΡΟΓΚΑΡΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ & ΠΑΡΑΔ. 122,50 € 107,50 €
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αρ.πρωτ.: 252/19-3-2021 ΧΟΡΟΙ

13 ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

αρ.πρωτ.: 253/22-3-2021

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 200,00 € 175,00 €

14 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

αρ.πρωτ.: 279/1-4-2021

ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
( 2 ΤΈΚΝΩΝ)

122,50 € 107,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1.385,00 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για το συνολικό ποσό του συνόλου των αιτημάτων των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων,

ύψους  1.867,00 ευρώ υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον κωδικό αριθμό εξόδων

00.8261.03 με τίτλο “Επιστροφές χρημάτων” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει όλα τα ανωτέρω αιτήματα, που αφορούν επιστροφές συνδρομών από τα πολιτιστικά και αθλητικά
προγράμματα του Οργανισμού, όπως ακριβώς αναλύονται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 22 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                  Κωβαίος Γεώργιος, Βρατσίδα Ευτέρπη,  Νικολακοπούλου Βασιλική,
                                                                                  Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος,
                                                                                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                 
                                                                                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.), Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη                        
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