
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
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: 53/2020 
  
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προπώλησης εισιτηρίων του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα 
Μερκούρη» στο Βιβλιοπωλείο «ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ» 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. τα  παρακάτω: 

 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ακολουθώντας τη σύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού για την αποφυγή του συνωστισμού κατά την είσοδο των θεατών στον Δημοτικό Κινηματογράφο 
Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη» εισηγούμαστε την ανάθεση προπώλησης εισιτηρίων και στο Βιβλιοπωλείο 
«Περί Βιβλίου» της κας Αικατερίνης Ραγκούση, την οποία θα πραγματοποιήσει αφιλοκερδώς από Δευτέρα 
έως Σάββατο, ώρες καταστημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια των προβολών – με εξαίρεση την περίοδο από 1 
έως 22 Αυγούστου, που θα παραμείνει κλειστό. 

Οι εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων των προβολών των ταινιών, θα αποδίδονται στο Ν.Π. 

Το Βιβλιοπωλείο «Περί βιβλίου» δεν θα εισπράξει καμία απολύτως χρηματική αποζημίωση/αμοιβή για την 
παροχή της υπηρεσίας της προπώλησης, ούτε από το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου», ούτε από τις κινηματογραφικές εταιρείες παραγωγής.  

 
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 ανάθεση προπώλησης εισιτηρίων και στο Βιβλιοπωλείο «Περί Βιβλίου» της κας Αικατερίνης Ραγκούση, 
την οποία θα πραγματοποιήσει αφιλοκερδώς από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες καταστημάτων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των προβολών – με εξαίρεση την περίοδο από 1 έως 22 Αυγούστου, που θα παραμείνει κλειστό. 

Οι εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων των προβολών των ταινιών, θα αποδίδονται στο Ν.Π. 
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Το Βιβλιοπωλείο «Περί βιβλίου» δεν θα εισπράξει καμία απολύτως χρηματική αποζημίωση/αμοιβή για την 
παροχή της υπηρεσίας της προπώλησης, ούτε από το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου», ούτε από τις κινηματογραφικές εταιρείες παραγωγής.  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2020 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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