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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           6ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια 
περιφοράς,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 837-04/06/2020 
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 δέκα (10) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Ιωάννης Τζούμαρης, 4)Βασιλική 
Κραββαρίτου, 5) Δημήτρης Κύρκος, 6)Βασίλειος Μπάτρας 7) Αικατερίνη Ραγκούση,  8) Ιωάννης 
Τσάκωνας 9) Ιωάννης Γρηγορέας, 10) Θεώνη Χριστοπούλου   
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα, Χριστίνα Σερέτη και οι κύριοι Αλέξανδρος Μπενέκης, Αλέξανδρος 
Βαρσάνης και Γαβριήλ Αραμπατζής 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: 51/2020 
  
Θέμα: Έγκριση επιστροφής αντιτίμου για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π. «ΠΑΟΔΗΛ-
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» λόγω COVID-19 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα  παρακάτω: 

 
Στην υπ΄ αριθμ. 107/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού μας Προσώπου με θέμα 
«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων» ορίζεται ότι το αντίτιμο που 
καταβάλλεται από μεμονωμένα άτομα για συμμετοχή τους σε προγράμματα άθλησης, δεν 
επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, μπορεί όμως να μεταφερθεί για διαφορετική χρήση αθλητικής 
εγκατάστασης η σε οποιοδήποτε άλλο αθλητικό πρόγραμμα του ΠΑΟΔΗΛ. 
Την συγκεκριμένη όμως περίοδο και σύμφωνα με τις ΚΥΑ που αφορούσαν την λήψη μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς και την αναστολή λειτουργιάς των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, εισηγούμαι για τα μέλη που έχουν πληρώσει συνδρομές στα προγράμματα που 
αναγκαστικά αναστάλθηκε η λειτουργία τους και τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν τη 
συνδρομή τους, να τους επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό.         
 
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  

 
1. Την έγκριση του  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 
2. Την έγκριση για την επιστροφή του αντιτίμου, στα μέλη που είχαν πληρώσει συνδρομές, και 

των οποίων αναγκαστικά αναστάλθηκε  η λειτουργία των προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του COVID-19, και για τα οποία δεν υπήρχε η 
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δυνατότητα  να μεταφέρουν τη συνδρομή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η υπογραφή 
υπεύθυνης δήλωσης ότι με την επιστροφή ολοκληρώθηκε η συμμετοχή τους κατ΄ αυτή τη 
χρονική περίοδο και η τυχόν επανεκκίνηση τους προϋποθέτει νέα συνδρομή.            

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  10/06/2020 
 

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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