
                                                                                                                                                                  

                                                    

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                    Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 14/2020 

                        Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

                                     Αριθ. Απόφασης:  53/2020 

 

                      
 

Την Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1552/9-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

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

μέσω Τηλεδιάσκεψης , λόγω αποφυγής της διάδοσης του ιού Covid -19, σύμφωνα με την 

KYA 429/12-3-2020 (ΦΕΚ 850/13-3-2020 τ. Β΄). 

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

ανταποκρίθηκαν εννέα (9) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό, όπως φαίνεται   

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Μιχάλης Χατζής 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Ιωάννης Κρασσάς 

3. Κατερίνα Γκούμα 3. Νίκος Λινοξυλάκης 

4. Σταματία Ζούλια 4. Νίκος Στάππας 

5. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 5. Ιωάννης Μελέας 

6. Αλέξανδρος Μελισσάρης 6. Μιχάλης Πανούσης 

7. Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου   

8. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα   

9. Βαρβάρα Κοσμάτου   

10. 
Χρήστος Ναστούλης (αναπλ. κου 

Κρασσά) 
  

 

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

την τήρηση των πρακτικών αυτής.  
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Χρήστος Γιωτόπουλος εισηγούμενος το θέμα 

αναφέρει ότι:  

A.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 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”  κατά της 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η 

ΑΔΑ: ΨΡΗΞΟΛΥΡ-Μ23



διασποράς του ιού covid-19, έχουν κατατεθεί στο Δ.Ο.Π.Α.Π. οι παρακάτω αιτήσεις 

επιστροφής: 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 838/10-6-2020 αίτησή της, η κα. Παπαθεοδώρου Ευφροσύνη, 

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

σύμφωνα με την Νο Α 1429/2019 ΑΠΥ [110,00€/9 μήνες X 3 μήνες= 36,66€] 

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 845/11-6-2020 αίτησή της, η κα. Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, 

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

σύμφωνα με την Νο Α 1318/2019 ΑΠΥ [99,00€/9 μήνες X 3 μήνες=33,00€] 

3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1327/21-9-2020 αίτησή της, η κα. Τσίτσα Μαίρη, ζητά  την 

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

Νο Α 1622/2019 & Α478/2020 ΑΠΥ [55,00€+45,00€ = 100,00€/9 μήνες X 3 μήνες =33,33€] 

4. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1329/21-9-2020  αίτησή της, η κα. Γεωργιάδου Έρση, ζητά  την 

αναλογική επιστροφή ποσών που κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ ως εξής: α) Γεωργιάδου 

Έρση (33,00€), β) Κατσιμπίρη Ναταλία (τέκνο) (18,33€) και γ) Κατσιμπίρης Αργύρης 

(σύζυγος) (29,34€), σύμφωνα με τις Νο Α 1184/2019, Α 1183/2019 & Α 1185/2019 ΑΠΥ  

αντιστοίχως [99,00€ / 9 μήνες Χ 3 μήνες= 33,00], [55,00€ / 9 μήνες Χ 3 μήνες=18,33€] & 

[88,00€ / 9 μήνες Χ 3 μήνες=29,34€] 

5. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1399/21-9-2020 αίτησή της, η κα. Ιωάννου Πασχαλίνα, ζητά  

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

την Νο Α 539/2020 ΑΠΥ [40,00 / 4 μήνες X 3 μήνες=30,00€] 

6. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1406/21-9-2020 αίτησή του, ο κος. Πλουμίδης Σπυρίδων, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (50,01€), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ για το 

ανήλικο τέκνο του (Πλουμίδη Νικόλαο) σύμφωνα με την Νο Α 1373/2019 ΑΠΥ 

[150,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=50,01€] 

7. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1415/23-9-2020  αίτησή του, ο κος Κούστας Δημήτριος, ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσών που κατέβαλε στο ΔΟΠΑΠ ως εξής: α) Κούστας 

Δημήτριος (15,00€), β) Καψάλη Ευφροσύνη (σύζυγος) (18,33€) και γ) Κούστα Ιωάννα 

(τέκνο) (24,00€), σύμφωνα με την Νο Α 1261/2019 ΑΠΥ. [45,00€ / 9 μήνες Χ 3 μήνες= 

15,00], [55,00€ / 9 μήνες Χ 3 μήνες=18,33€] & [72,00€ / 9 μήνες Χ 3 μήνες=24,00€] 

8. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1452/30-09-2020 αίτησή της, η κα. Κωτούλα Ναυσικά, ζητά  

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

την Νο Α 1421/2019 ΑΠΥ [110,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=36,66€] 

9. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1463/01-10-2020 αίτησή της, η κα. Θεοδώρου Μαρία, ζητά  την 

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

Νο Α 1423/2019 ΑΠΥ [110,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=36,66€] 

10. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1470/01-10-2020 αίτησή της, η κα. Κατούμα Ζωή, ζητά  την 

αναλογική επιστροφή ποσού (36,66 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ σύμφωνα με τις  

Νο Α 1343/2019 & Α 1344/2019 ΑΠΥ [110,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=36,66€] 

11. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1488/5-10-2020 αίτησή της, η κα. Ρηγοπούλου Θεοφανία, ζητά  

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

την  Νο Α 1293/2019 ΑΠΥ  [99,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=33,00€] 

12. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1510/07-10-2020 αίτησή της, η κα. Τζουβαλά Αθηνά,  ζητά  την 

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

Νο Α 1262/2019 ΑΠΥ  [99,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=33,00€] 

13. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1513/07-10-2020 αίτησή της, η κα. Τέντα Ειρήνη,  ζητά  την 

αναλογική επιστροφή ποσού (34,83 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ σύμφωνα με την  

Νο Α 1216/2019 ΑΠΥ  [104,50€ / 9 μήνες X 3 μήνες=34,83€] 

ΑΔΑ: ΨΡΗΞΟΛΥΡ-Μ23



14. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1514/07-10-2020 αίτησή της, η κα. Δασκαλαντωνάκη Ειρήνη,  

ζητά  την αναλογική επιστροφή ποσού (34,83 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ 

σύμφωνα με την  Νο Α 1217/2019 ΑΠΥ  [104,50€ / 9 μήνες X 3 μήνες=34,83€] 

15. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1511/07-10-2020 αίτησή της, η κα. Παπαγεωργίου Φανή,  ζητά  

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

ανήλικα τέκνα της Νίκη & Γεώργιο Καμπανάκη, σύμφωνα με την  Νο Α 387/2020 

ΑΠΥ  [100,00€ / 5 μήνες X 3 μήνες=60,00€] 

16. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1553/09-10-2020 αίτησή του, ο κ. Μανδέλλος Ιωάννης,  ζητά  

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

την  Νο Α 1631/2019 ΑΠΥ  [99,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=33,00€] 

17. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1568/13-10-2020 αίτησή της, η κ. Παπαδάκη Μαρία,  ζητά  την 

αναλογική επιστροφή ποσού (32,49 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ, για το ανήλικο 

τέκνο της Πλευράκη Κύνθια-Σοφία, σύμφωνα με τις  Νο Α 270/2020 & Α367/2020 

ΑΠΥ  [55,00€+10,00=65,00€ / 6 μήνες X 3 μήνες=32,49€] 

18. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1569/13-10-2020 αίτησή της, η κ. Κολιαράκη Ελένη,  ζητά  την 

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

Νο Α 1476/2019 ΑΠΥ  [110,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=36,66€] 

19. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1577/14-10-2020 αίτησή της, η κ. Κωνσταντίνου Ελένη,  ζητά  

την αναλογική επιστροφή ποσού (18,33 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ, σύμφωνα με 

τις  Νο Α 1212/2019 & Α 204/2020  ΑΠΥ  [55,00€ / 9 μήνες X 3 μήνες=18,33€] 

 

Β.     1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1498/5-10-2020 αίτησή της, η κα. Μεταλληνού Σοφία, ζητά  

την επιστροφή  του ποσού (90,00 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ σύμφωνα με την  Νο Α 

724/30-9-2020 ΑΠΥ, ως συνδρομή των αθλητικών προγραμμάτων (pilates) σεζόν 2020-21, 

καθότι ο θεράπων Ιατρός της δεν χορήγησε ιατρική βεβαίωση για τη συμμετοχή της σε 

αυτά.   

          2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1546/9-10-2020 αίτησή της, η κα. Αναγνωστίδου Αλίκη, ζητά  

την επιστροφή  του ποσού (40,00 €), που κατέβαλλε περισσότερο εκ παραδρομής στο 

ΔΟΠΑΠ, καθόσον δικαιούται έκπτωση 50% λόγω ανεργίας, σύμφωνα με τις  Νο Α 786 & Α 

788/8-10-2020 ΑΠΥ, ως συνδρομή αθλητικών προγραμμάτων (διαδικτυακό πρόγραμμα 

pilates) σεζόν 2020-21. 

         3.  Με την υπ. αριθ. πρωτ. 1563/12-10-2020 αίτησή της, η κα. Ζάχαρη Αγγελική, ζητά  

την επιστροφή  του ποσού (57,00 €), που κατέβαλλε στο ΔΟΠΑΠ, σύμφωνα με την  Νο Α 

683/2020 ΑΠΥ, ως συνδρομή  αθλητικών προγραμμάτων (pilates) σεζόν 2020-21. 

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 αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση. 

ΑΔΑ: ΨΡΗΞΟΛΥΡ-Μ23



Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 53/2020 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Κατερίνα Γκούμα 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Σταματία Ζούλια  
 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου – Ζωγράφου 

 Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 

 Χρήστος Ναστούλης  
 

ΑΔΑ: ΨΡΗΞΟΛΥΡ-Μ23
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