
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                   Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                             από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                            7ης Συνεδρίασης 
                  του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια 
τηλεδιάσκεψης,  μέσω του προγράμματος zoom, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 951-22/06/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα οκτώ (8) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Ιωάννης Τζούμαρης, 4) Δημήτρης Κύρκος, 
5) Αικατερίνη Ραγκούση,  6) Γαβριήλ Αραμπατζής 7) Ευσταθία Λιακοπούλου, 8) Γεώργιος Μπενάς   
 
Οι κυρίες Βασιλική Κραββαρίτου, Μαρία Μπάστα, Χριστίνα Σερέτη και οι κύριοι Αλέξανδρος Μπενέκης, 
Βασίλειος Μπάτρας, Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος Βαρσάνης και Παναγιώτης 
Ποντίδας δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
 
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: 58/2020 
  
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης 
Κιντής» 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. τα  παρακάτω: 

 
Όπως κάθε χρόνο και με δεδομένη τη μεγάλη ανταπόκριση των Ηλιουπολιτών, προτείνεται η 
πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Ηλιούπολης, με τίτλο «Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης πάει…Θέατρο» από τα 
τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής». 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων, με επιλογή καταρχήν εκείνων των 
παραγωγών που, αφ’ ενός, διακρίνονται για τους αξιόλογους και καταξιωμένους δημιουργούς και 
συντελεστές τους και αφ’ ετέρου, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό την καλοκαιρινή περίοδο 
του 2020 -χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και παραστάσεις προηγούμενων ετών, που έχουν αγαπηθεί 
ιδιαίτερα από το κοινό και έχουν τύχει εξαιρετικών κριτικών-.   

Δεδομένης, ωστόσο, της οικονομικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα και το χώρο της Τέχνης και με στόχο 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Φεστιβάλ Ηλιούπολης έναντι άλλων αντίστοιχων διοργανώσεων, 
προτείνεται και το φετινό Φεστιβάλ να υλοποιηθεί με παραχώρηση του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου στις 
εταιρείες παραγωγής των θεατρικών παραστάσεων, αντί συμβολικού ποσού για τα λειτουργικά έξοδα του 
Φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, προτείνεται αυτό το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με το αντίτιμο εισόδου που 
θα υπάρχει για το κοινό, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Κόστος Παραχώρησης ανάλογα με το αντίτιμο εισόδου:  

1-10€  200€ πλέον ΦΠΑ 

11-12€  250€ πλέον ΦΠΑ 

13-15€  300€ πλέον ΦΠΑ 
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16-18€  350€ πλέον ΦΠΑ 

19€ και άνω  500€ πλέον ΦΠΑ 

Επίσης, προτείνεται το κόστος να παραμείνει το ίδιο και για όσες χορευτικές ή μουσικές παραστάσεις 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον να φιλοξενηθούν με το καθεστώς της παραχώρησης και επιλεγούν από το Τμήμα 
Πολιτισμού για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.  

Επιπρόσθετα, προτείνεται να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ηλιούπολης από 2 έως 5 
συναυλίες, που θα καλύπτουν διαφορετικά είδη μουσικής, και θα χρηματοδοτηθούν είτε από την Περιφέρεια 
Αττικής είτε από το Ν.Π., κατόπιν εξειδίκευσης της σχετικής πίστωσης από το Δ.Σ. του Ν.Π.  

Τέλος, προτείνεται η ανάθεση της προπώλησης των εισιτηρίων του Φεστιβάλ Ηλιούπολης στο 
Βιβλιοπωλείο «Περί Βιβλίου» της κας Αικατερίνης Ραγκούση, η οποία θα την πραγματοποιήσει 
αφιλοκερδώς από τις 24 Αυγούστου έως την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ, από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες 
καταστημάτων. 

Οι εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων των εκδηλώσεων, θα αποδίδονται στο Ν.Π. ή καθ΄ υπόδειξή 
του απευθείας στις εταιρείες παραγωγής. Το Βιβλιοπωλείο «Περί βιβλίου» δεν θα εισπράξει καμία 
απολύτως χρηματική αποζημίωση/αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας της προπώλησης, ούτε από το 
ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου», 
ούτε από τις εταιρείες παραγωγής. 

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) 
 

1) Την έγκριση πραγματοποίησης του Φεστιβάλ Ηλιούπολης, υπό τον τίτλο «Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης 
πάει…Θέατρο» από τα τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020, στο Δημοτικό Θέατρο 
Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής». 
 
2) Την έγκριση παραχώρησης του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου στις εταιρείες παραγωγής των θεατρικών 
παραστάσεων, αντί συμβολικού ποσού για τα λειτουργικά έξοδα του Φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, προτείνεται 
αυτό το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με το αντίτιμο εισόδου που θα υπάρχει για το κοινό, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 
 
Κόστος Παραχώρησης ανάλογα με το αντίτιμο εισόδου:  

1-10€  200€ πλέον ΦΠΑ 

11-12€  250€ πλέον ΦΠΑ 

13-15€  300€ πλέον ΦΠΑ 

16-18€  350€ πλέον ΦΠΑ 

19€ και άνω  500€ πλέον ΦΠΑ 

 
3) Τη διατήρηση του κόστους παραχώρησης του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου και για όσες χορευτικές ή 
μουσικές παραστάσεις εκδηλώσουν ενδιαφέρον να φιλοξενηθούν και επιλεγούν από το Τμήμα Πολιτισμού 
στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. 
4) Τη διοργάνωση από 2 έως 5 συναυλίες, που θα καλύπτουν διαφορετικά είδη μουσικής, και θα 
χρηματοδοτηθούν είτε από την Περιφέρεια Αττικής είτε από το Ν.Π., κατόπιν εξειδίκευσης της σχετικής 
πίστωσης από το Δ.Σ. του ΝΠ.  
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5) Την ανάθεση της προπώλησης των εισιτηρίων του Φεστιβάλ Ηλιούπολης στο Βιβλιοπωλείο «Περί 
Βιβλίου» της κας Αικατερίνης Ραγκούση, η οποία θα την πραγματοποιήσει αφιλοκερδώς από τις 24 
Αυγούστου έως την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ. από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες καταστημάτων. 
Οι εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων των εκδηλώσεων, θα αποδίδονται στο Ν.Π. ή καθ΄ υπόδειξή 
του απευθείας στις εταιρείες παραγωγής. Το Βιβλιοπωλείο «Περί βιβλίου» δεν θα εισπράξει καμία 
απολύτως χρηματική αποζημίωση/αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας της προπώλησης, ούτε από το 
ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου», 
ούτε από τις εταιρείες παραγωγής. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  29/06/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Ιωάννης Τζούμαρης, Δημήτρης 
Κύρκος, Αικατερίνη Ραγκούση, Γαβριήλ Αραμπατζής 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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