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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           8ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια 
τηλεδιάσκεψης, μέσω προγράμματος zoom, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1020-10/07/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Λουκά Ζαχείλα, 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) Αλέξανδρος Βαρσάνης,  7) Μπενάς Γεώργιος, 8) Θεανώ Χριστοπούλου   
Οι κυρίες και κύριοι Μαρία Μπάστα, Μπενέκης Αλέξανδρος, Κραββαρίτου Βασιλική, Μπάτρας Βασίλειος, 
Τσάκωνας Ιωάννης, Γρηγορέας Ιωάννης, Χριστίνα Σερέτη και Αραμπατζής Γαβριήλ δεν προσήλθαν, αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
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: 61/2020 
  
Θέμα: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 91/2019 απόφασης Δ.Σ., βάσει της υπ’ αριθμ. 3/21.1.2020 πράξης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου» 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα 
παρακάτω: 
 
Στις 2/12/2019 και κατόπιν της με αριθμ. 4/6-6-2019 πράξης Επιτρόπου στο Δήμο Ηλιούπολης, με την 
οποία μας επέστρεψε αθεώρητο το υπ’ αριθμ. 4/15-5-2019 Χρηματικό Ένταλμα με την αιτιολογία ότι «… η 
εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι ο Πρόεδρος του εν λόγω νπδδ ο οποίος είναι δημόσιος 
υπάλληλος, έχει επιλέξει να πληρώνεται από την οργανική του θέση και όχι να λαμβάνει τις 
αποδοχές της θέσης του Προέδρου Δ.Σ. (σχετ. υπεύθυνη δήλωση) σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 11 
του ν. 4354/2015 και ως εκ τούτου δεν δικαιούται έξοδα παράστασης», το Δ.Σ. αποφάσισε με την υπ’ 
αριθμ. 91/2019 απόφασή του, να επιστρέψει ο κ. Γρηγορέας Ιωάννης του Ευαγγέλου ποσό ύψους 630,00 € 
στο Νομικό Πρόσωπο, το οποίο του είχε καταβληθεί και αφορούσε έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 
μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου οικονομικού έτους 2019.  
Με την υπ’ αριθμ. 3/21.1.2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών 
στο Ι Τμήμα), το Κλιμάκιο κρίνει σε αντίστοιχη περίπτωση δημοτικού ν.π.δ.δ. «… ότι η ελεγχόμενη 
δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον στην έννοια των αποδοχών της παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 
4354/2015, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα παράστασης που καταβάλλονται στον Πρόεδρο και 
Αντιπρόεδρο Δ.Σ. δημοτικού ν.π.δ.δ. και συνεπώς δεν κωλύουν την καταβολή τους…» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 91/2019 απόφασης Δ.Σ. η οποία 
αφορούσε την επιστροφή από τον κ. Γρηγορέα Ιωάννη ποσού ύψους 630,00 € στο Νομικό Πρόσωπο. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις των άρθρων 233 και 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.) καθώς και τα άρθρα 65, 67 και 69 
του Ν. 3852/2010  

- την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Την  ακύρωση της υπ’ αριθμ. 91/2019 απόφασης Δ.Σ. η οποία αφορούσε την επιστροφή από τον κ. Γρηγορέα Ιωάννη 
ποσού ύψους 630,00 € στο Νομικό Πρόσωπο. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  

ΑΔΑ: ΨΚΜΝΟΛ02-Τ5Κ



Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  17/07/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Ιωάννης Τζούμαρης, Δημήτρης 
Κύρκος, Αικατερίνη Ραγκούση, Αλέξανδρος Βαρσάνης, 
Θεώνη Χριστοπούλου, Μπενάς Γεώργιος   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΔΑ: ΨΚΜΝΟΛ02-Τ5Κ
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