
                            

                          

                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 4/2022 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  22/2022 

                               

 

     
Την Πέμπτη 3/3/2022 και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 353/25-2-2-2022 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 

169/τ.Α’/18-09-2021), την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/12-02-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 607/τ.Β’/12-02-2022) και 

την υπ’ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

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

ήταν παρόντα έντεκα (11) τακτικά, όπως φαίνεται   παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Νίκος Κουκής 

2. Μιχάλης Χατζής 2. Ματίνα Ζούλια 

3. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 3. Στέλλα Ιωαννίδου 

4. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 4. Γιώργος Γουνελάς 

5. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

6. Μαρία Πατσαρίση   

7. Ισμήνη Παραδέλλη   

8. Ειρήνη Κουμουτσέα   

9. Λεωνίδας Τζίμας   

10. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

11. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

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

για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων  
 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το 

θέμα και λαμβάνοντας υπόψιν: 
Α. 

1) την υπ’ αριθ. 93/2021 (ΑΔΑ: ΩΑ02ΟΛΥΡ-Τ6Ω) απόφαση Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ, περί έγκρισης 

διεξαγωγής του Δρόμου Βουνού «Υμηττός 2022» και ορισμού της ημερομηνίας 

διεξαγωγής αυτού την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022, 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 



2) την υπ’ αριθ. 7/2022 (ΑΔΑ: 9ΕΡΩΟΛΥΡ – Ζ5Τ) απόφαση Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ, περί 

τροποποίησης της υπ. αριθ. 93/2021 απόφασης, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής 

του Δρόμου Βουνού «Υμηττός 2022», σύμφωνα με την οποία εξαιτίας της κακοκαιρίας 

«Ελπίδα» μετατέθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του για την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 

2022, 

αναφέρει ότι:  

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 189/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Τσιάγκας Νικόλαος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 155/19-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 190/02-02-2022 αίτησή της η κα Καρπούζα Βασιλική ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 242/31-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

της στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 191/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Μπο Άλκης ζητά την επιστροφή 

του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού «Υμηττός 

2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 25/04-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής του στη νέα 

ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

4. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 192/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Κόκκοτας Νικόλαος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 229/31-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

5. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 193/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 1244/31-12-2021, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

6. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 194/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Παναγιωτόπουλος Γιάννης ζητά 

την επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο 

Βουνού «Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 11/03-01-2022, λόγω αδυναμίας 

συμμετοχής του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

7. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 194/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης ζητά 

την επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο 

Βουνού «Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 11/03-01-2022, λόγω αδυναμίας 

συμμετοχής του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

8. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 195/02-02-2022 αίτησή της η κα Πετροπούλου Βασιλική ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 65/10-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής της 

στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

9. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 203/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος ζητά 

την επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο 

Βουνού «Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 93/11-01-2022, λόγω αδυναμίας 

συμμετοχής του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

10. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 204/02-02-2022 αίτησή της η κα Ροβίθη Μαρία ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 232/31-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

της στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

11. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 204/02-02-2022 αίτησή της η κα Ταλάσογλου Αρετή ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 231/31-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

της στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού 



12. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 205/02-02-2022 αίτησή της η κα Παναγιώτου Λεμονιά ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 171/21-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

της στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού 

13. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 206/02-02-2022 αίτησή του ο κ. Σβάρνας Γεώργιος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 219/28-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

14. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 209/03-02-2022 αίτησή του ο κ. Μανιάς Γιώργος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 162/19-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

15. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 209/03-02-2022 αίτησή της η κα Καλτσά Χριστίνα ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 163/19-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

της στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού 

16. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 211/03-02-2022 αίτησή του ο κ. Ρουγγέρης Αντώνης ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 1216/27-12-2021, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

17. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 211/03-02-2022 αίτησή του ο κ. Ρουγγέρης Γεώργιος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 1217/27-12-2021, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

18. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 213/03-02-2022 αίτησή του ο κ. Δαμιανάκης Δαμιανός ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 34/04-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής του 

στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

19. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 214/04-02-2022 αίτησή του ο κ. Μπάγιος Ιωάννης ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 1239/30-12-2021, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

20. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 227/07-02-2022 αίτησή του ο κ. Αρχιμανδρίτης Ευάγγελος ζητά 

την επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο 

Βουνού «Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 127/14-01-2022, λόγω αδυναμίας 

συμμετοχής του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

21. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 229/07-02-2022 αίτησή της η κα Σβάρνα Φωτεινή ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 202/27-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

της στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού 

22. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 230/07-02-2022 αίτησή του ο κ. Παπανικολάου Ηλίας ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 106/12-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

23. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 231/07-02-2022 αίτησή του ο κ. Πανόπουλος Γεώργιος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 150/18-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

24. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 235/07-02-2022 αίτησή του ο κ. Λίντζιος Ανδρέας ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 256/01-02-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 



25. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 249/08-02-2022 αίτησή του ο κ. Ματάκιας Δημήτρης ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 111/13-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

26. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 268/11-02-2022 αίτησή του ο κ. Κιοσσές Στέργιος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 153/18-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

27. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 276/11-02-2022 αίτησή του ο κ. Καλογιάννης Γρηγόριος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 57/07-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής του 

στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

28. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 283/14-02-2022 αίτησή του ο κ. Καμολίνος Νικόλαος ζητά την 

επιστροφή του ποσού των 5,00€, τα οποία κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ για το Δρόμο Βουνού 

«Υμηττός 2022» σύμφωνα με την ΑΠΥ Α 213/28-01-2022, λόγω αδυναμίας συμμετοχής 

του στη νέα ημερομηνία τέλεσης αυτού. 

Β.  

Η κα Τσακίρη Άννα, σύμφωνα με τ ην ΑΠΥ Α 916/07-10-2021 κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ το ποσό 

των 100,00€ για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού τμήματος «Θεατρικό 

Εργαστήρι». Παρακολούθησε κανονικά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021. Λόγω μη 

προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν μπόρεσε να συνεχίσει από  Δεκέμβριο 2021 έως 

Ιούνιο 2022. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 168/24-01-2022 ζητά την αναλογική επιστροφή του ποσού 

των 77,77€. 

Προτείνεται όπως εγκριθεί από το Δ.Σ., η  επιστροφή των αχρεωστήτως  

καταβληθέντων ποσών, των παραπάνω αιτούντων.  

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση. 
  
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  22/2022 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Χατζής 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

Μιχάλης Υφαντής Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Μαρία Πατσαρίση 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
 


		2022-03-04T11:22:24+0200
	MICHAIL YFANTIS




