
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                12ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1333/30-9-2020 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 δέκα (10) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2)Λουκάς Ζαχείλας 3)Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5) Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Αργυρώ Δημακέα (αναπληρωματικό 
μέλος) 8)Αικατερίνη Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας και 10) Γαβριήλ Αραμπατζής. 
 
Η κυρίες και κύριοι  Ιωάννης Γρηγορέας, Σερέτη Χριστίνα, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσανής, 
Παναγιώτης Ποντίδας  δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: Λιακοπούλου Ευσταθία και Μπενάς Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π. κα. Στέλλα Μαλατζή. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Πολυξένη Παπαδοπούλου. 
 
Το 5ο Θέμα κατ΄εξαιρεση συζητήθηκε τελευταίο, στο οποίο παρευρισκόταν ο κ. Αλέξανδρος Βαρσανής, ο 
οποίος παρέστη στη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 8ου θέματος. 
  
Αρ. Απόφασης: 73/2020 
Θέμα: Αίτημα για παραχώρηση αίθουσας θεατρικού εργαστηρίου 
  
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Ο κος Γιώργος Σίσκος, ηλιουπολίτης ηθοποιός, κατόπιν αίτησής του με αρ. Πρωτ. 1273/21-9-20, ζήτησε 
την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του Θεατρικού Εργαστηρίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», στη συμβολή των 
οδών Νυμφών & Νικομάχου 18, κάθε Τρίτη από  τις 21.00 – 23.30, Πέμπτη από τις 21.45 - 23.45 & 
Σάββατο 16.30-21.30, από 24 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου του 2021, για την 
πραγματοποίηση προβών και μαθημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας παράστασης. 
 
Θεωρώντας ότι μέσα στους στόχους του Ν.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη της θεατρικής τέχνης και η 
ενασχόλησή της με αυτή και αναγνωρίζοντας τόσο τη μακρά επαγγελματική πορεία του κου Σίσκου στο 
χώρο του Θεάτρου όσο και την εθελοντική προσφορά των γνώσεων, της εμπειρίας και του χρόνου του 
στους Ηλιουπολίτες,  
 
εισηγούμαστε  
 
την έγκριση παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας του Θεατρικού Εργαστηρίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», στη 
συμβολή των οδών Νυμφών & Νικομάχου 18, κάθε Τρίτη 21.00 – 23.30, Πέμπτη 21.45 - 23.45 & 
Σάββατο 16.30-21.30, από 24 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2021, στον κο Γιώργο 
Σίσκο, για την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων και προβών σε ομάδα Ηλιουπολιτών. 
Μετά το πέρας της προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου αίτημα το οποίο θα εξεταστεί ξανά από το 
Δ.Σ. ΠΑΟΔΗΛ.  
 

ΑΔΑ: ΨΡΠ0ΟΛ02-Λ4Ω



Ο κος Γιώργος Σίσκος και τα μέλη της ομάδας του υποχρεούνται να ακολουθούν το προβλεπόμενο 
υγειονομικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και να τηρούν το κανονιστικό πλαίσιο 
αντιμετώπισης του ιού. 
 
Ο κος Γιώργος Σίσκος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της αίθουσας του Θεατρικού Εργαστηρίου τις 
ημέρες και τις ώρες χρήσης και αναλαμβάνει να την παραδίδει καθαρή και τακτοποιημένη. 
 
Ο κος Γιώργος Σίσκος υποχρεούται να επιτηρεί τον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης και να 
μεριμνά για την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και του χώρου.  
 
Ο «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ-Γρηγόρης Γρηγορίου» και ο Δήμος Ηλιούπολης δεν φέρουν και δεν αναλαμβάνουν καμία 
απολύτως ευθύνη για τη χρήση & λειτουργία του χώρου  κατά τις ημέρες και ώρες παραχώρησής του 
στον κο Γιώργο Σίσκο. 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή φθορές στο χώρο της αίθουσας του Θεατρικού Εργαστηρίου 
από την παραχώρηση χρήσης του, αυτές θα αποκατασταθούν με έξοδα του κου Γιώργου Σίσκου. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα αρθεί το δικαίωμα χρήσης του χώρου.  
 
Το Ν.Π. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει τις ημέρες και ώρες 
χρήσης της αίθουσας από τον αιτούντα για την εξυπηρέτηση δικών του τυχόν αναγκών. 
 
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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ο κ. Αλέξανδρος Βαρσάνης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) 
 

την έγκριση παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας του Θεατρικού Εργαστηρίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», στη 
συμβολή των οδών Νυμφών & Νικομάχου 18, κάθε Τρίτη 21.00 – 23.30, Πέμπτη 21.45 - 23.45 & 
Σάββατο 16.30-21.30, από 24 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2021, στον κο Γιώργο 
Σίσκο, για την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων και προβών σε ομάδα Ηλιουπολιτών. 
Μετά το πέρας της προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου αίτημα το οποίο θα εξεταστεί ξανά από το 
Δ.Σ. ΠΑΟΔΗΛ.  
 
Ο κος Γιώργος Σίσκος και τα μέλη της ομάδας του υποχρεούνται να ακολουθούν το προβλεπόμενο 
υγειονομικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και να τηρούν το κανονιστικό πλαίσιο 
αντιμετώπισης του ιού. 
 
Ο κος Γιώργος Σίσκος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της αίθουσας του Θεατρικού Εργαστηρίου τις 
ημέρες και τις ώρες χρήσης και αναλαμβάνει να την παραδίδει καθαρή και τακτοποιημένη. 
 
Ο κος Γιώργος Σίσκος υποχρεούται να επιτηρεί τον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης και να 
μεριμνά για την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και του χώρου.  
 
Ο «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ-Γρηγόρης Γρηγορίου» και ο Δήμος Ηλιούπολης δεν φέρουν και δεν αναλαμβάνουν καμία 
απολύτως ευθύνη για τη χρήση & λειτουργία του χώρου  κατά τις ημέρες και ώρες παραχώρησής του 
στον κο Γιώργο Σίσκο. 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή φθορές στο χώρο της αίθουσας του Θεατρικού Εργαστηρίου 
από την παραχώρηση χρήσης του, αυτές θα αποκατασταθούν με έξοδα του κου Γιώργου Σίσκου. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα αρθεί το δικαίωμα χρήσης του χώρου.  
 
Το Ν.Π. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει τις ημέρες και ώρες 
χρήσης της αίθουσας από τον αιτούντα για την εξυπηρέτηση δικών του τυχόν αναγκών. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  8/10/2020 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Αργυρώ Δημακέα, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης 
Τσάκωνας, Αλέξανδρος Βαρσάνης Γαβριήλ 
Αραμπατζής.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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