
 
 
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: 13/2020 
  
Θέμα: Αίτημα Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης  
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός  Ηρ. Κωνσταντοπούλου  59-61, 
με ΑΦΜ 022486184 Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης και εκπροσωπείται νομίμως, από τον κ. Δημήτρη Καλαντίδη, 
κατόπιν αίτησή του με αρ. πρωτ.: 270/14-2-2020, έχει ζητήσει, όπως κάθε χρόνο, την παραχώρηση του 
Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται επί της οδού Λ. Ειρήνης 50 
στην Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, κάθε Τετάρτη, από αρχές Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 
2020, για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών. 
 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης (ΚΛΗ), μία από τις μακροβιότερες Κινηματογραφικές Λέσχες της 
χώρας μας, συμπλήρωσε φέτος 32 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Από την ίδρυσή της, το 1988, είναι μέλος 
της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ). 
 
Όπως αναφέρεται στο ιστορικό της ιστοσελίδας τους «Η Λέσχη δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία νέων 
ανθρώπων που ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό. Στη διάρκεια των 32 
χρόνων της ζωής της  κατόρθωσε να διαμορφώσει ένα ζωντανό χώρο ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και 
προβληματισμού, επιδρώντας θετικά στην πολιτιστική ζωή της Ηλιούπολης και όχι μόνο, όπως δείχνει η 
συμμετοχή στις προβολές-εκδηλώσεις της κοινού από την ευρύτερη περιοχή. Στη διάρκεια των χρόνων 
που πέρασαν, στο πλαίσιο της κυρίαρχης αναπτυξιακής λογικής που υπήρχε, ζήσαμε το φαινόμενο της 
εξαφάνισης των κινηματογραφικών αιθουσών που υπήρχαν στην Ηλιούπολη, όπως συνέβη άλλωστε σε 
όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα σήμερα στην πόλη μας να υπάρχει μόνο ο θερινός Δημοτικός 
Κινηματογράφος «Μελίνα Μερκούρη». Υπήρξαμε πρωτοπόροι στους αγώνες που έγιναν για να σωθεί ο 
κινηματογράφος αυτός. 
Σκοπός της Λέσχης είναι η προαγωγή του πολιτισμού και της κινηματογραφικής τέχνης ειδικότερα, μέσα 
από την ανάπτυξη πολύπλευρων δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι τα μέλη και οι φίλοι της ΚΛΗ να 
πλουτίσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους για τον κινηματογράφο, να δημιουργήσουν ευρύτερους  
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δεσμούς με άλλους ανθρώπους  που ενδιαφέρονται για την τέχνη αυτή και να συμβάλουν στη γενικότερη 
πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης αποτελεί σήμερα πόλο έλξης ανήσυχων και δημιουργικών 
ανθρώπων και διέξοδο στην ανάγκη του σύγχρονου πολίτη για επικοινωνία, συλλογική δράση  και ανάληψη 
πρωτοβουλιών. Το συλλογικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας της ΚΛΗ, η απολύτως 
αυτόνομη και ανεξάρτητη δράση της, η ζωντάνια και η όμορφη ατμόσφαιρα που υπάρχει στις ανοιχτές 
συναντήσεις των μελών και φίλων της, την καθιστούν μια χαρούμενη παρέα που εξακολουθεί, σε πείσμα 
των καιρών, να απολαμβάνει τη δημιουργική της δράση, πέρα από τα συμβατικά παραδοσιακά  μοντέλα.» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
 
Εισηγούμαι 
 
την έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» στην 
Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, κάθε Τετάρτη, από αρχές Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, για 
την προβολή κινηματογραφικών ταινιών με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
Ο χώρος του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά από την Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης για την πραγματοποίηση προβολών ταινιών, 
επιλογής της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης. Απαγορεύεται η αλλαγή της συμφωνημένης χρήσης 
του, όπως και η παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους με οποιαδήποτε νομική μορφή και σχέση, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πρώτου συμβαλλόμενου.  
 
Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του ΠΑΟΔΗΛ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. 
 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης  

- θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία του σινεμά, για το πρόγραμμα προβολών και την 
έκδοση των εισιτηρίων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, κατά τις ημέρες που έχει 
τη χρήση του χώρου. Οι τιμές των εισιτηρίων των προβολών της ΚΛΗ θα είναι ίδιες με αυτές του 
Ν.Π. {έξι ευρώ το κανονικό εισιτήριο και τρία ευρώ το μειωμένο. Σε περίπτωση νέας αύξησης των 
φόρων, η τιμή των εισιτηρίων θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα, με στρογγυλοποίηση ποσού. Στην 
κατηγορία των τριών ευρώ, δηλαδή του μειωμένου εισιτηρίου, θα συμπεριλαμβάνονται ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά & έφηβοι έως 18 ετών, πολύτεκνοι (προσκομίζεται κάρτα 
πολυτεκνίας), φοιτητές- σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και άλλων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού 
(προσκομίζεται φοιτητική ταυτότητα), άνεργοι (προσκομίζεται κάρτα ανεργίας), στρατιώτες 
(προσκομίζεται στρατιωτική ταυτότητα) και άτομα άνω των 65 ετών (προσκομίζεται αστυνομική 
ταυτότητα). Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% (προσκομίζεται κάρτα Α.Μ.Ε.Α.) η είσοδος θα 
είναι ελεύθερη}. 

- θα κάνει καλή χρήση του χώρου, θα το διατηρεί καθαρό και ευπρεπές ώστε να μην προξενεί ζημιές 
σε αυτό. Υποχρεούται να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μη θίγει την ησυχία, την υγεία ή την 
ασφάλεια των λοιπών φιλοξενούμενων και γειτόνων του κτιρίου. Συγκεκριμένα, θα έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, της λειτουργίας του χώρου, των 
συντελεστών, του προσωπικού, των συμμετεχόντων, των θεατών και οποιουδήποτε άλλου 
εισέρχεται στον χώρο που του παραχωρείται. 

- θα επιβαρυνθεί οικονομικά για οποιαδήποτε φθορά προξενήσει κατά το χρονικό διάστημα της 
παραχώρησης του χώρου.  

- θα αποδώσει τη χρήση του χώρου του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα 
Μερκούρη», αμέσως μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της παραχώρησης στον πρώτο 
συμβαλλόμενο  στην  ίδια  άριστη  κατάσταση  που  τον  παρέλαβε, χωρίς άλλη προϋπόθεση. 

 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι απαγορεύεται εντός του χώρου του Κινηματογράφου, η ανάρτηση πανό ή άλλων 
αντικειμένων, χωρίς πρότερη συνεννόηση, καθώς και η πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου.  
      
Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση λύεται:  
α) αν ο παραχωρηθείς χώρος ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης,  
β) με την πάροδο του ως άνω συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της,  
γ) αυτομάτως  και  δίχως άλλη προϋπόθεση σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης του συμφωνημένου 
χώρου  σε  τρίτους,  
δ) σε περίπτωση  καταγγελίας της  συμβάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου και  
ε) στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις. 
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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 του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» στην 
Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, κάθε Τετάρτη, από αρχές Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, για 
την προβολή κινηματογραφικών ταινιών με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
Ο χώρος του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά από την Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης για την πραγματοποίηση προβολών ταινιών, 
επιλογής της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης. Απαγορεύεται η αλλαγή της συμφωνημένης χρήσης 
του, όπως και η παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους με οποιαδήποτε νομική μορφή και σχέση, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πρώτου συμβαλλόμενου.  
 
Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του ΠΑΟΔΗΛ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. 
 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης  

- θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία του σινεμά, για το πρόγραμμα προβολών και την 
έκδοση των εισιτηρίων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, κατά τις ημέρες που έχει 
τη χρήση του χώρου. Οι τιμές των εισιτηρίων των προβολών της ΚΛΗ θα είναι ίδιες με αυτές του 
Ν.Π. {έξι ευρώ το κανονικό εισιτήριο και τρία ευρώ το μειωμένο. Σε περίπτωση νέας αύξησης των 
φόρων, η τιμή των εισιτηρίων θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα, με στρογγυλοποίηση ποσού. Στην 
κατηγορία των τριών ευρώ, δηλαδή του μειωμένου εισιτηρίου, θα συμπεριλαμβάνονται ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά & έφηβοι έως 18 ετών, πολύτεκνοι (προσκομίζεται κάρτα 
πολυτεκνίας), φοιτητές- σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και άλλων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού 
(προσκομίζεται φοιτητική ταυτότητα), άνεργοι (προσκομίζεται κάρτα ανεργίας), στρατιώτες 
(προσκομίζεται στρατιωτική ταυτότητα) και άτομα άνω των 65 ετών (προσκομίζεται αστυνομική 
ταυτότητα). Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% (προσκομίζεται κάρτα Α.Μ.Ε.Α.) η είσοδος θα 
είναι ελεύθερη}. 

- θα κάνει καλή χρήση του χώρου, θα το διατηρεί καθαρό και ευπρεπές ώστε να μην προξενεί ζημιές 
σε αυτό. Υποχρεούται να το χρησιμοποιεί με τρόπο που να μη θίγει την ησυχία, την υγεία ή την 
ασφάλεια των λοιπών φιλοξενούμενων και γειτόνων του κτιρίου. Συγκεκριμένα, θα έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, της λειτουργίας του χώρου, των 
συντελεστών, του προσωπικού, των συμμετεχόντων, των θεατών και οποιουδήποτε άλλου 
εισέρχεται στον χώρο που του παραχωρείται. 

- θα επιβαρυνθεί οικονομικά για οποιαδήποτε φθορά προξενήσει κατά το χρονικό διάστημα της 
παραχώρησης του χώρου.  

- θα αποδώσει τη χρήση του χώρου του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα 
Μερκούρη», αμέσως μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της παραχώρησης στον πρώτο 
συμβαλλόμενο  στην  ίδια  άριστη  κατάσταση  που  τον  παρέλαβε, χωρίς άλλη προϋπόθεση. 

 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι απαγορεύεται εντός του χώρου του Κινηματογράφου, η ανάρτηση πανό ή άλλων 
αντικειμένων, χωρίς πρότερη συνεννόηση, καθώς και η πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου.  
      
Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση λύεται:  
 
α) αν ο παραχωρηθείς χώρος ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης,  
β) με την πάροδο του ως άνω συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της,  
γ) αυτομάτως  και  δίχως άλλη προϋπόθεση σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης του συμφωνημένου 
χώρου  σε  τρίτους,  
δ) σε περίπτωση  καταγγελίας της  συμβάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου και  
ε) στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.   
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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: 9Β1ΜΟΛ02-ΛΚ2


		2020-03-09T11:48:51+0200
	Athens




