
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           1ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 283-20/02/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Ιωάννης Παπαιωάννου, 12) Ιωάννα Χήνη & 
13) Παναγιώτης Ποντίδας   
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
Στη συνεδρίαση, στο θέμα 3  προσήλθαν οι κύριοι Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής και στο 
θέμα 6 η κα Μαρία Μπάστα. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
 
Αρ. Απόφασης: 15/2020 
  
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου 
«Μελίνα Μερκούρη» 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα παρακάτω: 
 
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Μελίνα Μερκούρη», όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσει καθημερινά, από 
τις αρχές Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020. 

Οι ώρες προβολών θα είναι 9 μ.μ. η πρώτη προβολή και 11 μ.μ. η δεύτερη προβολή, μέχρι τις 15 
Αυγούστου. Από τις 16 Αυγούστου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρώτη προβολή θα πραγματοποιείται 
στις 8.30 μ.μ. και η δεύτερη στις 10.30 μ.μ. 

Αν η διάρκεια μίας ταινίας υπερβαίνει τα 120 λεπτά, θα διαφοροποιείται η ώρα έναρξης της β’ προβολής. 
Αν μία ταινία είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, θα γίνεται μόνο μία προβολή. 

Η προβολή παιδικής-εφηβικής ταινίας θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στην α’ προβολή. Τις 
υπόλοιπες μέρες θα προβάλλονται δύο ταινίες για ενήλικες, η μία την Πέμπτη και την Παρασκευή και η 
άλλη το Σάββατο και την Κυριακή. Η ταινία του Σαββατοκύριακου θα προβάλλεται και τη Δευτέρα και την 
Τρίτη, στη β’ προβολή, μετά την παιδική ταινία. 

Με στόχο τον άρτιο προγραμματισμό της λειτουργίας του Κινηματογράφου και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης όλων των πολιτών, εισηγούμαι: 

Α) Την παραχώρηση του Δημοτικού Κινηματογράφου κάθε Τετάρτη, για το ανωτέρω διάστημα, στην 
Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, η οποία θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία του 
σινεμά, για την έκδοση-είσπραξη εισιτηρίων και για το πρόγραμμα προβολών εκείνη την ημέρα.  
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Β) Τη συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής του Ν.Π., υιοθετώντας ως αντίτιμο εισόδου έξι ευρώ (6,00 €) το 
κανονικό εισιτήριο και τρία ευρώ (3,00€) το μειωμένο. 

Σε περίπτωση νέας αύξησης των φόρων, η τιμή των εισιτηρίων θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα, με 
στρογγυλοποίηση ποσού. 

Στην κατηγορία των τριών ευρώ (3,00€), δηλαδή του μειωμένου εισιτηρίου, προτείνεται να συμπεριληφθούν 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά-έφηβοι (έως 18 ετών), πολύτεκνοι (προσκομίζεται κάρτα 
πολυτεκνίας), φοιτητές- σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και άλλων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού 
(προσκομίζεται φοιτητική ταυτότητα), άνεργοι (προσκομίζεται κάρτα ανεργίας), στρατιώτες (προσκομίζεται 
στρατιωτική ταυτότητα) και άτομα άνω των 65 ετών (προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα). 

Για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω (προσκομίζεται κάρτα Α.Μ.Ε.Α.) προτείνεται η είσοδος να είναι 
ελεύθερη καθώς και ο συνοδός τους. 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Προέδρου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Μειοψηφούντος του κου Γαβριήλ Αραμπατζή. Η κα Μαρία Μπάστα ψήφισε λευκό) 

 
Εγκρίνει την τον προγραμματισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου «Μελίνα Μερκούρη», όπως 
αναλυτικά αποτυπώνεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.   
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  26/02/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 
Ιωάννης Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης 
Κύρκος, Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, 
Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Ιωάννης 
Παπαιωάννου, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσάνης, 
Γαβριήλ Αραμπατζής, Παναγιώτης Ποντίδας   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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