
                                                                                                                                                                  

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                     Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 6/2020 

                 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

                                     Αριθ. Απόφασης:  31/2020 

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε 

δια ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 883/18-6-2020 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 15 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13) τακτικά μέλη, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Νίκος Λινοξυλάκης 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

3. Μιχάλης Χατζής   

4. Κατερίνα Γκούμα   

5. Ιωάννης Κρασσάς   

6. Σταματία Ζούλια   

7. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη   

8. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

9. Γεωργία Ζωγράφου -Γεωργακοπούλου   

10. Νίκος Στάππας   

11. Ιωάννης Μελέας   

12. Μιχάλης Πανούσης   

13. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το 

θέμα αναφέρει ότι:  

A.  Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20/13-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΑ1ΟΛΥΡ-Ζ4Γ), απόφαση του 

Δ.Σ. «περί επιστροφής ή συμψηφισμού 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 6η 
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κατά της διασποράς του ιού covid-19, έχουν κατατεθεί στο Δ.Ο.Π.Α.Π. οι παρακάτω 

αιτήσεις επιστροφής: 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 636/4-5-2020 αίτησή της, η κα. Σιδέρη Αγγελική, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (33,00€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ 

σύμφωνα με τις Νο Α 1529 & 1532/2019  ΑΠΥ [90,00€+9,00€=99,00€/9X3=33,00€] 

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 636/4-5-2020 αίτησή της, η κα. Σιδέρη Αγγελική, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (26,67€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για το 

ανήλικο τέκνο της Παπαϊωάννου Ιάσων-Αντώνιο  σύμφωνα με την Νο Α 

1523/2019 ΑΠΥ [80,00€/9X3=26,67€] 

3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 654/8-5-2020 αίτησή της, η κα. Μπιστικέα Φανή, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (36,00 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ 

σύμφωνα με την Νο Α 153/2020 ΑΠΥ [72,00€/6X3=36,00€] 

4. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 654/8-5-2020 αίτησή της, η κα. Μπιστικέα Φανή, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (29,01 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για την 

κόρη της Τσάτση Αλεξία σύμφωνα με την Νο Α 154/2020 ΑΠΥ 

[58,00€/6X3=29,01€] 

5. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 669/13-5-2020 αίτησή της, η κα. Κόρκου Ελευθερία, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (37,50 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 311/2020 ΑΠΥ [75,00€/6X3=37,50€] 

6. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 746/26-5-2020 αίτησή της, η κα. Γρίβα Ντέση, ζητά  την 

αναλογική επιστροφή ποσού (33,00 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  σύμφωνα 

με την Νο Α 1588/2019 ΑΠΥ [99,00€/9X3=33,00€] 

7. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 747/26-5-2020 αίτησή της, η κα. Κρητικού Ελένη, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (33,33 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με τις Νο Α1563/2019 & Α523/2020 ΑΠΥ 

[50,00€+50,00€=100,00€/9X3=33,00€] 

8. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 669/13-5-2020 αίτησή της, η κα. Δημητροπούλου Σοφία, 

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (30,00 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 1569/2019 ΑΠΥ [90,00€/9X3=30,00€] 

9. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 806/4-6-2020 αίτησή της, η κα. Ζησιμοπούλου Ιωάννα, 

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (17,14 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

για το ανήλικο τέκνο της Κουντούρη Άννα-Δωροθέα σύμφωνα με την Νο Α 

2152/2019 ΑΠΥ [120,00€/7Χ1=17,14€] 

10. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 807/4-6-2020 αίτησή της, ο κ. Σταυρόπουλος Ιωάννης, 

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (60,00 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ 

για το ανήλικο τέκνο του Σταυρόπουλο Χρήστο, σύμφωνα με την Νο Α 

1917/2019 ΑΠΥ [140,00€/7Χ3=60,00€] 

11. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 808/4-6-2020 αίτησή του, ο κ. Στράτης Γεώργιος, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (51,42€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για το 

ανήλικο τέκνο του Στράτη Σοφία  σύμφωνα με την Νο Α 1920/2019 

[120,00€/7Χ3=51,42€] 

12. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 808/4-6-2020 αίτησή του, ο κ. Στράτης Γεώργιος, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (51,42€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για το 
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ανήλικο τέκνο του Στράτη Βασιλική σύμφωνα με την Νο Α 1921/2019 

[120,00€/7Χ3=51,42€] 

13. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 809/4-6-2020 αίτησή της, η κα. Λαπάκη Αγγελική, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (15,00€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 358/2020 ΑΠΥ [25,00€/5Χ3=15,00€] 

14. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 811/4-6-2020 αίτησή της, η κα. Τσώνη Σταματίνα, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (51,42€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 1783/2019 ΑΠΥ [120,00€/7Χ3=51,42€] 

15. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 819/5-6-2020 αίτησή της, η κα. Στραπάτσα Μαρία, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (36,00€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 361/2020 ΑΠΥ [60,00€/5Χ3=36,00€] 

16. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 823/9-6-2020 αίτησή τους, η κα. Νπερίνου Μαρία και ο κ. 

Μπερίνος Δημήτριος, ζητούν την αναλογική επιστροφή ποσών  (29,34€) και 

(27,00 €) αντιστοίχως, που κατέβαλλαν στο ΔΟΠΑΠ  σύμφωνα με τις Νο Α 

1709/2019, 486/2020, 1385/2019 & 487/2020 ΑΠΥ [44,00€+44,00€=88,00€/9Χ3=29,34€], 

[41,00€+40,00€=81,00€/9Χ3=27,00€] 

17. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 824/9-6-2020 αίτησή της, η κα. Παπαζαφείρη Ελένη, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (36,66€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 1610/2019 ΑΠΥ [110,00€/9Χ3=36,66€] 

18. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 825/9-6-2020 αίτησή της, η κα. Φραγκέτη Ανδρομάχη, 

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (33,33€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με τις Νο Α 1779/2019 & Α 538/2020 ΑΠΥ 

[50,00€+50,00€=100,00€/9Χ3=33,33€] 

19. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 833/10-6-2020 αίτησή της, η κα. Αληγιάννη-Σκούρτη 

Μαρία, ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (36,66€), που κατέβαλλε στο 

ΔΟΠΑΠ  σύμφωνα με την Νο Α 1624/2019 ΑΠΥ [110,00€/9Χ3=36,66€] 

20. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 860/12-6-2020 αίτησή του, ο κ. Χουχούλης Γεώργιος, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσών ως εξής:  (21,00€) Χουχούλης Γεώργιος, 

(18,33€) Γερακίνη Μυρτώ (σύζυγος), (58,35€) Χουχούλης Αλέξανδρος (ανήλικο 

τέκνο) & (40,80€) Χουχούλης Λευτέρης (ανήλικο τέκνο), που κατέβαλλε στο 

ΔΟΠΑΠ  σύμφωνα με τις Νο Α 1605/2019, Α 1433/2019, Α 1606/2019 & Α 384/2020 

ΑΠΥ αντιστοίχως [63,00€/9Χ3=21,00€], [55,00€/9Χ3=18,33€], [105,00€/9Χ3=35,01€], 

[68,00€/5Χ3=40,80€] 

21. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 846/11-6-2020 αίτησή της, η κα. Τσομώκου Ανδριαννή, 

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (32,49€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 66/2020 ΑΠΥ [65,00€/6Χ3=32,49€] 

22. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 876/17-6-2020 αίτησή της, η κα. Καρύγιαννη Μαίρη, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (33,00€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 1481/2019 ΑΠΥ [99,00€/9Χ3=33,00€] 

23. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 877/17-6-2020 αίτησή της, η κα. Αγγελάκου Σοφία , ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (51,42€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 345/2020 ΑΠΥ [120,00€/7Χ3=51,42€] 
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24. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 889/19-6-2020 αίτησή της, η κα. Πολυμέρου Μαρία, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (36,66€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ  

σύμφωνα με την Νο Α 2010/2019 ΑΠΥ [110,00€/9Χ3=36,66€] 

25. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 890/19-6-2020 αίτησή της, η κα. Μεταλληνού Βεατρίκη, 

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (60,00€), που κατέβαλλε για το ανήλικο 

τέκνο της Μπέκο Αλέξανδρο στο ΔΟΠΑΠ  σύμφωνα με την Νο Α 2075/2019 

ΑΠΥ [140,00€/7Χ3=60,00€] 

Β. Επίσης με την υπ’ αριθ. πρωτ. 210/30-1-2020 αίτησή της, η κα. Αδρακτά Ευφροσύνη, 

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (54,15 €), λόγω αδυναμίας παρακολούθησης 

του επιμορφωτικού προγράμματος της Ζωγραφικής. ΑΠΥ Νο Α 28/2020 

[65,00€/6Χ5=54,15€] 

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

καταβληθέντων ποσών, όλων των παραπάνω αιτούντων.  

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την επιστροφή των αχρεωστήτως  καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με την 

ανωτέρω εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 31/2020 

 
 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

      Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Κατερίνα Γκούμα 

 Ιωάννης Κρασσάς 

 Σταματία Ζούλια 

 Αθηνά (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Ζωγράφου - Γεωργακοπούλου 

 Νίκος Στάππας 

 Ιωάννης Μελέας 

 Μιχάλης Πανούσης 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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