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Την Δευτέρα 13/4/2020 και ώρα 19:00, συνήλθε σε δια περιφοράς τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 580/9-

4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα 

μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) 

μελών, ανταποκρίθηκαν και οι 15 όπως εμφαίνεται παρακάτω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος   

2. Μιχάλης Υφαντής   

3. Μιχάλης Χατζής   

4. Κατερίνα Γκούμα   

5. Ιωάννης Κρασσάς   

6. Σταματία Ζούλια   

7. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη   

8. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

9. Γεωργία Γεωργακοπούλου   

10. Νίκος Λινοξυλάκης   

11. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα   

12. Νίκος Στάππας   

13. Ιωάννης Μελέας   

14. Μιχάλης Πανούσης   

15. Βαρβάρα Κοσμάτου   

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης, για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό 

εισφορών, που έχουν καταβληθεί στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, για 

το διάστημα που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. 

 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 

ΑΔΑ: 6ΛΑ1ΟΛΥΡ-Ζ4Γ



Ο Πρόεδρος σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, 

άρθρο 10 παρ. 1 και της υπ΄ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου), δυνάμει της οποίας η 

λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα 

δια περιφοράς, λόγω  της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά 

της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 

ακολούθως:  

Λόγω εκτάκτων μέτρων, για την αποφυγή διάδοσης του covid-19, ανεστάλη η λειτουργία 

των Δημοτικών γυμναστηρίων  καθώς και των επιμορφωτικών προγραμμάτων του 

ΔΟΠΑΠ από τα μέσα Μαρτίου 2020. Τα μέλη έχουν προκαταβάλλει, όμως, στα ανωτέρω 

προγράμματα τη συνδρομή τους, είτε ετήσια είτε σε 2 δόσεις. 

Προτείνεται, όπως το  Δ.Σ. αποφασίσει, για τη διευκόλυνση των μελών του ΔΟΠΑΠ ώστε 

να έχουν τη δυνατότητα είτε μερικής επιστροφής των συνδρομών που έχουν καταβάλει  

είτε  του συμψηφισμού τους με αντίστοιχη συνδρομή της επόμενης περιόδου.  

Προτείνoνται ανά κατηγορία τα εξής: 

α) επιστροφή των χρημάτων, για το διάστημα, που θα παραμείνουν  ανενεργές οι 

δραστηριότητες του Οργανισμού. Η επιστροφή θα είναι ανάλογη με το ποσό που έχουν 

καταβάλει  τα μέλη και  σύμφωνα με το πρόγραμμα, που έχουν παρακολουθήσει. 

β) συμψηφισμός του ποσού που έχει καταβληθεί για προγράμματα που παραμένουν 

ανενεργά λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

με την αντίστοιχη συνδρομή κατά την επανέναρξη των προγραμμάτων. Όσοι 

ωφελούμενοι επιλέξουν τον συμψηφισμό των καταβληθέντων,  θα τύχουν επιπλέον  

έκπτωσης της τάξεως του 10% στα προγράμματα της νέας περιόδου.  

π.χ.: Αθλούμενος ο οποίος έχει πληρώσει ετήσια συνδρομή, με την έναρξη της νέας 

περιόδου, θα αφαιρεθεί από τη νέα ετήσια συνδρομή του  το ποσό που αντιστοιχεί στο 

χρόνο αναστολής των προγραμμάτων  και επιπλέον  θα τύχει έκπτωσης 10% στο 

υπόλοιπο ποσό. 

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή ή ο συμψηφισμός των καταβληθέντων ποσών βάσει 

των παραπάνω θα γίνεται κατόπιν αίτησης των ωφελούμενων. Στην περίπτωση δε της 

επιστροφής χρημάτων, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται περί 

«αχρεωστήτως καταβληθέντων» και θα ακολουθήσει κατά περίπτωση νέα απόφαση του 

Δ.Σ., ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή του αναλογούντος ποσού στους πολίτες.   

Ο ΔΟΠΑΠ με κάθε πρόσφορο μέσο θα ενημερώσει τα μέλη του, για τον τρόπο με τον 

οποίο θα εφαρμοστεί η απόφαση. 

Μετά από ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε, μέσω αποστολής μηνύματος 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

gr.proedrou@dopap.gr,  το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

mailto:gr.proedrou@dopap.gr
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει, όπως τα μέλη του ΔΟΠΑΠ,  να έχουν τη δυνατότητα είτε μερικής επιστροφής 

των συνδρομών που έχουν καταβάλει  είτε  του συμψηφισμού τους με αντίστοιχη 

συνδρομή της επόμενης περιόδου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 20/2020 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Ιωάννης Κρασσάς 

 Σταματία Ζούλια 

 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου 

 Νίκος Λινοξυλάκης 

      Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

 Νίκος Στάππας 

 Ιωάννης Μελέας 

 Μιχάλης Πανούσης 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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