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(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. 
 
Πριν την συζήτηση του 8ου Θέματος στη συνεδρίαση παρέστη ο κ.Αλέξανδρος Βαρσάνης. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Πολυξένη Παπαδοπούλου. 
 
Αρ. Απόφασης: 79/2020 
  
Θέμα: Ρύθμιση συνδρομών σωματείων κολύμβησης για την νέα περίοδο στα πλαίσια λήψης μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του ιού COVID-19. 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη :   
1. Τα ΦΕΚ υπ΄ αριθμ. 3611/Β/29-8-2020, 3958/Β/15-9-2020 περί «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 
και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» και τις από 21/9/2020 Οδηγίες της Γ.Γ.Α  που αφορούν μείωση κατά 50% του αριθμού των 
αθλουμένων για αθλητικές διοργανώσεις σε περιοχές με ειδικά περιοριστικά μέτρα  
2. Τις επιστολές των σωματείων που καταθέτουν τον αριθμό των μελών που εγγράφηκαν την 
περσινή και φετινή περίοδο από τις οποίες προκύπτει μείωση του δυναμικού των αθλουμένων τους κατά 
30%.    
 
εισηγούμαστε την μείωση της συνδρομής που καταβάλλουν μηνιαίως τα σωματεία κολύμβησης Γ.Σ.Η., 
Α.Κ.Ο. ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ και Ν.Ο.Η. στον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. αντίστοιχα κατά 30% ήτοι από 900€ να καταβάλλουν 
το ποσό των 630€ για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και συγκεκριμένα από 1/9/2020 έως και 
31/7/2021 εκτός αν νωρίτερα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
οπότε θα επανέλθουμε με νέα απόφαση. 
 

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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ 
(ο κ. Αλέξανδρος Βαρσάνης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) 

 
την έγκριση μείωσης της μηνιαίας συνδρομής των σωματείων κολύμβησης Γ.Σ.Η., Α.Κ.Ο. ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ 
και Ν.Ο.Η. στον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. κατά 30%, ήτοι από το ποσό των 900,00€ στο ποσό των 630,00€, λόγω 
των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή διάδοσης του ιού covid -19 και που έχει ως 
αποτέλεσμα τον μειωμένο αριθμό αθλουμένων.  
 
Η ανωτέρω μείωση αφορά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και συγκεκριμένα από 1/9/2020 έως και 
31/7/2021.  
 
Στην περίπτωση που αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις νωρίτερα θα 
επανέλθουμε με νέα απόφαση. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2020 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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