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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           4ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια περιφοράς, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 565-23/04/2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
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) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 12) Γαβριήλ 
Αραμπατζής & 13) Θεώνη Χριστοπούλου   
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα και Χριστίνα Σερέτη δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
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: 39/2020 
  
Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του προγράμματος «Αθλητικές Διακοπές» 2020 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Ο Πολιτιστικός - Αθλητικός Οργανισμός, προτίθεται να διοργανώσει όπως κάθε χρόνο αθλητικό καμπ, τις 
«Αθλητικές διακοπές» για παιδιά ηλικίας 5 – 13 ετών. 
Το καμπ θα πραγματοποιηθεί εφόσον αρθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού 
και επιτραπεί από την Κυβέρνηση η πραγματοποίηση τους, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τους 
περιορισμούς που τυχόν ισχύσουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το Νομικό μας Πρόσωπο να είναι έτοιμο 
για να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους γονείς την περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά και αναζητούν 
τρόπους δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών τους. 
Οι «Αθλητικές Διακοπές» είναι ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με αθλητικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα τις εξής : κολύμβηση, υδατοσφαίριση, μπάσκετ στο νερό, 
συγχρονισμένη κολύμβηση, τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πυγμαχία, πινγκ-πονγκ, χόκεϋ, ζωγραφική, 
μουσική, κατασκευές, επισκέψεις και δράσεις στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Δήμου μας, σεμινάρια πρώτων βοηθειών, παιδικά παιχνίδια κ.α. 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρες 7.30π.μ. – 
16.00μ.μ. Η περίοδος διεξαγωγής του θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις τις Κυβέρνησης για την 
επαναλειτουργία των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Το καμπ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, στις αίθουσες γυμναστικής του Κολυμβητηρίου, στα δύο 
ανοιχτά γήπεδα τένις στο Sports-café, στις σχολικές εγκαταστάσεις του 8ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου, 
του 2ου Γυμνασίου και του 8ου και 21ου  νηπιαγωγείου από εξειδικευμένους προπονητές και καθηγητές 
φυσικής αγωγής και εικαστικών τεχνών με επίβλεψη γιατρού.  
Για την φετινή χρονιά προτείνουμε το αντίτιμο συμμετοχής να είναι 6,5€/ημέρα για τους δημότες – 
κατοίκους Ηλιούπολης και 7,5€/ημέρα για τους ετεροδημότες χωρίς περαιτέρω εκπτώσεις καθώς θα 
εξασφαλίσουμε 20 θέσεις δωρεάν συμμετοχής στο Καμπ Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για 
ευπαθείς οικογένειες, που θα μας υποδείξει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας 
 
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  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντος του κ. Γαβριήλ Αραμπατζή. Ο κ. Ιωάννης Γρηγορέας ψήφισε λευκό) 
Την έγκριση διεξαγωγής προγράμματος «Αθλητικές διακοπές» για παιδιά ηλικίας 5 – 13 ετών. 

Ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και 
συγκεκριμένα τα εξής : κολύμβηση, υδατοσφαίριση, μπάσκετ στο νερό, συγχρονισμένη κολύμβηση, τένις, 
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πυγμαχία, πινγκ-πονγκ, χόκεϋ, ζωγραφική, μουσική, κατασκευές, επισκέψεις και 
δράσεις στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου μας, σεμινάρια πρώτων 
βοηθειών, παιδικά παιχνίδια κ.α. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρες 7.30π.μ. – 
16.00μ.μ. 

Το καμπ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, στις αίθουσες γυμναστικής του Κολυμβητηρίου, στα δύο 
ανοιχτά γήπεδα τένις στο Sports-café, στις σχολικές εγκαταστάσεις του 8ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου, 
του 2ου Γυμνασίου και του 8ου και 21ου  νηπιαγωγείου από εξειδικευμένους προπονητές και καθηγητές 
φυσικής αγωγής και εικαστικών τεχνών με επίβλεψη γιατρού   

Για την φετινή χρονιά  το αντίτιμο συμμετοχής να είναι 6,5€/ημέρα για τους δημότες και 7,5€/ημέρα για τους 
ετεροδημότες χωρίς περαιτέρω εκπτώσεις καθώς έχουμε ήδη εξασφαλίσει 20 θέσεις δωρεάν συμμετοχής 
στο ΚΔΑΠ για ευπαθείς οικογένειες, που θα μας υποδείξει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  29/04/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης 
Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος 
Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής,Θεώνη Χριστοπούλου   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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