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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 και 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: 6/2020 
  
Θέμα: Έγκριση ή μη τροποποίησης του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των αιθουσών του 
Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής». 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την αυξημένη ζήτηση των αιθουσών του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» 
- Τις τρέχουσες τιμές της αγοράς 
- Την ανάγκη διασφάλισης της ορθολογικής χρήσης των ανωτέρω αιθουσών  και παράλληλα, της 

βιωσιμότητάς τους 
Εισηγούμαι: 

Την τροποποίηση του άρθρου 7 -με τίτλο «Τέλος Χρήσης»- του Κανονισμού Λειτουργίας των αιθουσών του 
Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης “Δημήτρης Κιντής”» (απόφαση Δ.Σ. 131/2017)  και συγκεκριμένα της 
παραγράφου 2, η οποία διαμορφώνεται ως εξής  

- Τα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, και ιδιωτικοί φορείς και ιδρύματα, καθώς και εκτός του Δήμου 
Ηλιούπολης εδρεύοντα σωματεία, σύλλογοι και πολιτιστικές ομάδες θα καταβάλουν τέλος χρήσης, 
που ανέρχεται στο ποσό των 200,00 ευρώ ανά ημέρα, πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων των αιθουσών (ενδεικτικά καθαριότητα του χώρου, χρήση ηλεκτρικού 
ρεύματος & εξοπλισμού). 

 

 
    

     
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
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-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 7 -με τίτλο «Τέλος Χρήσης»- του Κανονισμού Λειτουργίας 
των αιθουσών του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης “Δημήτρης Κιντής”» (απόφαση Δ.Σ. 131/2017)  
και συγκεκριμένα της παραγράφου 2, η οποία διαμορφώνεται ως εξής  

- Τα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, και ιδιωτικοί φορείς και ιδρύματα, καθώς και εκτός του Δήμου 
Ηλιούπολης εδρεύοντα σωματεία, σύλλογοι και πολιτιστικές ομάδες θα καταβάλουν τέλος χρήσης, 
που ανέρχεται στο ποσό των 200,00 ευρώ ανά ημέρα, πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων των αιθουσών (ενδεικτικά καθαριότητα του χώρου, χρήση ηλεκτρικού 
ρεύματος & εξοπλισμού). 

 
Β. Την έγκριση εξαίρεσης από  το -προβλεπόμενο στο άρθρο 8, παράγραφος 1- τέλος χρήσης των 
50,00€  πλέον ΦΠΑ, για  τα δημόσια σχολεία, τις δημοτικές παρατάξεις, τις κομματικές και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, τα σωματεία, τους συλλόγους και τις πολιτιστικές ομάδες που εδρεύουν στο Δήμο 
Ηλιούπολης. Κατά συνέπεια το άρθρο 8  –με τίτλο «Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης»- του Κανονισμού 
Λειτουργίας των αιθουσών του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης “Δημήτρης Κιντής”» (απόφαση Δ.Σ. 
131/2017), διαμορφώνεται ως εξής 
 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
Το Νομικό Πρόσωπο προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των αιθουσών σε ΝΠΔΔ, φορείς του 
Δημοσίου, ΟΤΑ, δημόσια εκπαιδευτικά και πνευματικά ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ και 
επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια, κομματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις,  καθώς 
και εδρεύοντα στο Δήμο Ηλιούπολης σωματεία, συλλόγους και πολιτιστικές ομάδες, για εκδηλώσεις χωρίς 
εισιτήριο εισόδου, μέχρι τρείς (3) φορές ετησίως ανά φορέα.  
Η μόνη οικονομική υποχρέωση του φορέα ο οποίος έχει δωρεάν τη χρήση των αιθουσών, είναι η καταβολή 
ελάχιστου τέλους 50,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ για τη δαπάνη καθαριότητας του χώρου, στο λογιστήριο του 
Νομικού Προσώπου. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανωτέρω τέλους, τα δημόσια 
σχολεία, οι δημοτικές παρατάξεις, οι κομματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα σωματεία, οι συλλόγοι 
και οι πολιτιστικές ομάδες που εδρεύουν στο Δήμο Ηλιούπολης 
 
Σε περίπτωση που στις εκδηλώσεις των ανωτέρω φορέων προβλέπεται εισιτήριο εισόδου, τότε οφείλουν 
να καταβάλουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 τέλος χρήσης (200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ).  
 
Η διαφοροποίηση ή εξαίρεση ως προς τον αριθμό των παραχωρήσεων και των δικαιούχων αυτών απαιτεί 
προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. 
 
Η παραχώρηση των αιθουσών στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται εγγράφως, 
ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  5/03/2020 
 

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 
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