
                            

                          

                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 8/2022 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  39/2022 

                               

 

     
Την Πέμπτη 7/7/22 και ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1028/1-7-2022 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 την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/2022 

(ΦΕΚ 3004/τ.Β’/14-6-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
 

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

ήταν παρόντα επτά (7) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται   

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Νίκος Κουκής 

2. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 2. Μιχάλης Χατζής 

3. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 3. Ματίνα Ζούλια 

4. Μαρία Πατσαρίση 4. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

5. Ειρήνη Κουμουτσέα 5. Ισμήνη Παραδέλλη 

6. Λεωνίδας Τζίμας 6. Στέλλα Ιωαννίδου 

7. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 7. Γιώργος Γουνελάς 

8. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου) 8. 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 3ο:  Έγκριση  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων 
 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το 

θέμα αναφέρει τα εξής: 

Έχουν κατατεθεί στο ΔΟΠΑΠ οι κάτωθι αιτήσεις επιστροφής χρημάτων από 

συμμετέχοντες στο καλοκαιρινό καμπ 2022. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1011/28-06-2022 αίτησή της, η κα. Ματσούκη Μαρία, ζητά  

την επιστροφή του ποσού των 20,00 €, που εκ παραδρομής κατέβαλλε επί πλέον στο 

ΔΟΠΑΠ για τα ανήλικα τέκνα της Γιαννικοπούλου Αλεξάνδρα και Γιαννικόπουλο 

Δημήτρη,  σύμφωνα με τις Νο Α 738/07-06-2022 (120,00€) & Α 739/07-06-2022 (120,00€) 

ΑΠΥ, για τη συμμετοχή τους στην πρώτη περίοδο του «καλοκαιρινού καμπ 2022». 

Πλήρωσε 240,00€, ενώ το σωστό αντίτιμο ήταν 220,00€. 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 

ΑΔΑ: Ψ0Ο6ΟΛΥΡ-ΡΛ0



2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1016/29-06-2022 αίτησή του, ο κ. Γάτος Παναγιώτης, ζητά  

την επιστροφή του ποσού των 220,00 €, που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για τα ανήλικα 

τέκνα του Γάτο Θοδωρή και Γάτο Κωνσταντίνο,  σύμφωνα με την Νο Α 930/28-06-

2022 ΑΠΥ, για τη συμμετοχή τους στην δεύτερη περίοδο του «καλοκαιρινού καμπ 

2022» καθότι δεν κατέστη δυνατό να λάβουν μέρος, λόγω νόσησης με covid-19. 

3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1025/30-06-2022 αίτησή της, η κα. Βασιλείου Χριστίνα, ζητά  

την επιστροφή του ποσού των 120,00 €, που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για τα ανήλικα 

τέκνα της Ρήγα Ιφιγένεια και Ρήγα Μαρία Ηλέκτρα,  σύμφωνα με την Νο Α 708/07-

06-2022 ΑΠΥ, για τη συμμετοχή τους στην πρώτη περίοδο του «καλοκαιρινού καμπ 

2022» καθότι δεν κατέστη δυνατό να λάβουν μέρος. 

4. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1035/04-07-2022 αίτησή του, ο κ. Μαυριάς Γιώργος, ζητά  την 

επιστροφή του ποσού των 120,00 €, που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για το ανήλικο 

τέκνο του Μαυριά Αφροδίτη,  σύμφωνα με την Νο Α 752/07-06-2022 ΑΠΥ, για τη 

συμμετοχή της στην πρώτη περίοδο του «καλοκαιρινού καμπ 2022» καθότι, λόγω 

νόσησης με covid-19  δεν κατέστη δυνατό να λάβει μέρος. 

5. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1035/04-07-2022 αίτησή του, ο κ. Μαυριάς Γιώργος, ζητά  την 

επιστροφή του ποσού των 100,00 €, που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για το ανήλικο 

τέκνο του Μαυριά Διώνη,  σύμφωνα με την Νο Α 753/07-06-2022 ΑΠΥ, για τη 

συμμετοχή της στην πρώτη περίοδο του «καλοκαιρινού καμπ 2022» καθότι, λόγω 

νόσησης με covid-19 δεν κατέστη δυνατό να λάβει μέρος. 

6. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1055/07-07-2022 αίτησή της, η κα. Χαρισοπούλου Αικατερίνη, 

ζητά  την επιστροφή του ποσού των 220,00 €, που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για τα 

ανήλικα τέκνα της Χριστοφίδη Απόστολο και Στυλιανό,  σύμφωνα με την Νο Α 

926/28-06-2022 ΑΠΥ, για τη συμμετοχή τους στην δεύτερη περίοδο του 

«καλοκαιρινού καμπ 2022» καθότι, λόγω νόσησης με covid-19 δεν κατέστη δυνατό 

να λάβουν μέρος. 

Επισήμανση: Επειδή οι συμμετέχοντες δεν τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο 

όνομά τους η επιστροφή της συνδρομής θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό των γονιών 

τους. 

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

καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.  
 

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  38/2022 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

 Μαρία Πατσαρίση 

Μιχάλης Υφαντής Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Ανδρέας Γαλανός 
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