
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           1ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 283-20/02/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Ιωάννης Παπαιωάννου, 12) Ιωάννα Χήνη & 
13) Παναγιώτης Ποντίδας   
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
Στη συνεδρίαση, στο θέμα 3  προσήλθαν οι κύριοι Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής και στο 
θέμα 6 η κα Μαρία Μπάστα. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
 
 
Αρ. Απόφασης: 10/2020 
  
Θέμα: Αίτημα Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης «ΖΕΗ» για παραχώρηση φουαγιέ Δημοτικού 
Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Η κα Σόνια Χόφμανν, Πρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης, κατόπιν αίτησής της με αρ. Πρωτ. 
205/28-1-2020 ζήτησε την παραχώρηση της χρήσης του φουαγιέ του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου 
Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης 
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», στην οδό Λ. Ειρήνης 50, το Σάββατο, 21 Μαρτίου, από τις 14.00 
έως τις 17.00 για την προετοιμασία του χώρου και την Κυριακή 22, Μαρτίου, από τις 10.00 έως και τις 
20.00 για να πραγματοποιήσουν έκθεση γατιών και παζάρι, που αφορά στη δωρεάν υιοθέτησή τους και την 
οικονομική ενίσχυση της ένωσης. 
 
Η Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης είναι αναγνωρισμένο φιλοζωικό σωματείο από το 1997. 
Σύμφωνα με το καταστατικό της δραστηριοποιείται στον τομέα της περισυλλογής, διάσωσης και 
περίθαλψης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηλιούπολης και όχι μόνον. 
Κάθε χρόνο περιθάλπει, σιτίζει, εμβολιάζει, στειρώνει και προωθεί για υιοθεσία περίπου 200 αδέσποτα ζώα 
(κυρίως σκύλους και γάτες), τα οποία και προωθεί, κυρίως μέσω του Τύπου για υιοθεσία. 
Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό και βασίζει τη λειτουργία του στις εισφορές των μελών του και στις 
εισφορές τρίτων. 

 
Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι  
 
την έγκριση παραχώρησης της χρήσης του φουαγιέ του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης 
«Μελίνα Μερκούρη» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», στην οδό Λ. Ειρήνης 50, το Σάββατο, 21 Μαρτίου, από τις 14.00 έως τις 17.00 
για την προετοιμασία του χώρου και την Κυριακή 22, Μαρτίου, από τις 10.00 έως και τις 20.00 στη 
Φιλοζωϊκή Ένωση Ηλιούπολης «ΖΕΗ» για να πραγματοποιήσουν έκθεση γατιών και παζάρι.  

ΑΔΑ: 6ΞΑΚΟΛ02-Ω3Ε



Η Φιλοζωϊκή Ένωση Ηλιούπολης «ΖΕΗ» θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του χώρου του Φουαγιέ τις ώρες 
χρήσης και αναλαμβάνει να την παραδώσει καθαρή και τακτοποιημένη. 
 
Η Πρόεδρος της «ΖΕΗ» κα Σόνια Χόφμανν υποχρεούται να επιτηρεί τον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρήσης και να μεριμνά για την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και του χώρου.  
 
Ο «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ-Γρηγόρης Γρηγορίου» και ο Δήμος Ηλιούπολης δεν φέρουν και δεν αναλαμβάνουν καμία 
απολύτως ευθύνη για τη χρήση & λειτουργία του χώρου για τις ημέρες και τις ώρες παραχώρησής του στην 
Ένωση. 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή φθορές στο χώρο από την παραχώρηση χρήσης του, αυτές θα 
αποκατασταθούν με έξοδα της Ένωσης. 

 
    

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 
-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Προέδρου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

την έγκριση παραχώρησης της χρήσης του φουαγιέ του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης 
«Μελίνα Μερκούρη» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», στην οδό Λ. Ειρήνης 50, το Σάββατο, 21 Μαρτίου, από τις 14.00 έως τις 17.00 
για την προετοιμασία του χώρου και την Κυριακή 22, Μαρτίου, από τις 10.00 έως και τις 20.00 στη 
Φιλοζωϊκή Ένωση Ηλιούπολης «ΖΕΗ» για να πραγματοποιήσουν έκθεση γατιών και παζάρι.  
Η Φιλοζωϊκή Ένωση Ηλιούπολης «ΖΕΗ» θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του χώρου του Φουαγιέ τις ώρες 
χρήσης και αναλαμβάνει να την παραδώσει καθαρή και τακτοποιημένη. 
 
Η Πρόεδρος της «ΖΕΗ» κα Σόνια Χόφμανν υποχρεούται να επιτηρεί τον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρήσης και να μεριμνά για την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και του χώρου.  
 
Ο «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ-Γρηγόρης Γρηγορίου» και ο Δήμος Ηλιούπολης δεν φέρουν και δεν αναλαμβάνουν καμία 
απολύτως ευθύνη για τη χρήση & λειτουργία του χώρου για τις ημέρες και τις ώρες παραχώρησής του στην 
Ένωση. 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή φθορές στο χώρο από την παραχώρηση χρήσης του, αυτές θα 
αποκατασταθούν με έξοδα της Ένωσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  26/02/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 
Ιωάννης Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης 
Κύρκος, Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, 
Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Ιωάννης 
Παπαιωάννου, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσάνης, 
Γαβριήλ Αραμπατζής, Παναγιώτης Ποντίδας   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΞΑΚΟΛ02-Ω3Ε
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