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Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  13 

 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 2 από 15/02/2018 έκτακτης συνεδρίασης αυτού, 

που έγινε µε την υπ΄ αριθµ. 2/347/14-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 

 
ΓΙΑ 

«Έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη περίοδο 2018-2019». 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                           ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ  

 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), 

ο κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ),  ο 

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ) και ο 

κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του 

∆ιοικ. Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο 

Αµανατίδη. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, που αφορά στην: «Έγκριση σύναψης συµβάσεων 

µίσθωσης έργου για τη περίοδο 2018-2019», ώστε να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Αττικής προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των 

αιτούµενων προσλήψεων. Για τον λόγο αυτό καλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφανθεί για 

το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα επί των δέκα (10) παρόντων µελών, συµφώνησε ότι το θέµα 

είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί. 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 346/14-02-

2018 εισήγηση µε θέµα: «Έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη περίοδο 2018-

2019 (µε αντίτιµο)», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

« Όπως γνωρίζετε, βασικός στόχος του Ο.Π.Α.Ν. είναι η µορφωτική και πολιτιστική εξύψωση και η 

ανάπτυξη της µουσικής παιδείας των δηµοτών – κατοίκων της Νέας Ιωνίας και προκειµένου να επιτευχθεί 

αυτό προέβη στην ίδρυση και λειτουργία του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 1902/Β΄/30-08-2011). 

Επιπροσθέτως, κάθε χρόνο υλοποιεί µια σειρά από πολιτιστικές δραστηριότητες (τµήµα παραδοσιακού 

τραγουδιού, µικτή χορωδία), ενώ προτίθεται να δηµιουργήσει τµήµα κλασικού και σύγχρονου χορού. Όλα τα 

ανωτέρω απολαµβάνουν της εκτίµησης και της εµπιστοσύνης των δηµοτών και έχουν αναλυτικά ως εξής: 
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 Οργάνωση δραστηριοτήτων της µικτής χορωδίας του ΟΠΑΝ, εκµάθηση χορωδιακών τραγουδιών καθώς 

και του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού. ∆ιοργάνωση Χορωδιακών Φεστιβάλ και συµµετοχή σε 

αντίστοιχα φεστιβάλ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  

 Οργάνωση δραστηριοτήτων του τµήµατος παραδοσιακού τραγουδιού, εκµάθηση παραδοσιακών 

τραγουδιών, καλάντων, ιστορικών διαδροµών που αφορούν στην παράδοση της πατρίδας µας και των 

αλησµόνητων πατρίδων. Συνοδεύει το χορευτικό µας εργαστήρι σε εµφανίσεις του ανά την Ελλάδα. 

 Οργάνωση και διεύθυνση του ∆ηµοτικού Ωδείου Νέας Ιωνίας, επιµέλεια της εύρυθµης και οµαλής 

λειτουργίας του, κατάρτιση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή µαθητών και 

εκπαιδευτών του, πρόβλεψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και συνεχής µέριµνα ως προς την 

υλοποίηση των στόχων του. 

 Για το διδακτικό έτος 2018 – 2019, θέλουµε να προσθέσουµε και τη διδασκαλία κλασσικού και 

σύγχρονου χορού. Η ανάγκη προέκυψε µετά από αιτήµατα πολλών δηµοτών να παρέχουµε µαθήµατα 

για το συγκεκριµένο είδος χορού, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.   

Συγχρόνως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄ ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το αρ. 10 του Ν. 4257/2014 και στη συνέχεια µε το αρ. 48 του Ν. 4325/2015 

και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17,  για την έγκριση πρόσληψης 

συµβασιούχων έργου των ΟΤΑ α΄ βαθµού αµιγώς αµειβοµένων από την καταβολή αντιτίµου υπό τη 

µορφή διδάκτρων και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, µε την οποία κατανέµονται οι εγκρινόµενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συµβάσεις δεν 

υπόκεινται στον περιορισµό κατά 10% των εγκρίσεων επί των αντίστοιχων περσινών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το εδαφ. 2 της 

υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. 

Ως εκ τούτου, σε εφαρµογή των ανωτέρω, εκδόθηκε το υπ΄ αριθµ. οικ. 3449/5-02-2018 έγγραφο 

του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου  προσωπικού έτους 2018 στους 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τα ΝΠΙ∆ αυτών.», στο οποίο αναφέρεται ότι για την σύναψη συµβάσεων 

µίσθωσης  έργου, αµειβόµενων από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο που εισπράττει ο φορέας για την 

παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας στους ωφελούµενους, οι ΟΤΑ α΄ βαθµού (∆ήµοι, Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών, Σύνδεσµοι ΟΤΑ και ∆ηµοτικά  Ιδρύµατα) θα υποβάλουν τα αιτήµατά τους διά των 

αρµοδίων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνοδευόµενα από απόφαση του 

οικείου συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση 

έργου. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και συνεκτιµώντας τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας, προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η λειτουργία των πολιτιστικών εργαστηρίων και του δηµοτικού ωδείου την περίοδο 2018-2019 

προτείνουµε την έγκριση της σύναψης συνολικά τεσσάρων  (04)  Συµβάσεων µίσθωσης έργου, ως εξής:  

 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ∆ΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ (ΜΠΑΛΕΤΟΥ) 1 9 ΜΗΝΕΣ 

2 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 1 9 ΜΗΝΕΣ 

3 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ: ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι – 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 

1 9 ΜΗΝΕΣ 

4 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1 9 ΜΗΝΕΣ 

 

Σας γνωρίζουµε ότι οι παραπάνω θέσεις προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 

του Οργανισµού Πολιτισµού,  Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) όπως ψηφίσθηκε µε την 

υπ’ αριθµ. 88/2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

193/2012 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, έλαβε τη σύµφωνη γνωµοδότηση του οικείου  

Υπηρεσιακού Συµβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 14/2012 πρακτικό του, εγκρίθηκε µε την 

υπ’ αριθµ. 57799/50589/10-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 156/29-01-2013, τεύχος Β΄. 

Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι στον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας 

∆ήµου Νέας Ιωνίας οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτός ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθµ.  94/27-11-2017 µε 

Α∆Α: ΨΠ∆6ΟΛ04-Τ6Ξ Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, εγκρίθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 406/4-12-2017 µε Α∆Α: ΩΒΕΧΩΚΥ-828 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας και έχει 

αποσταλεί προς έλεγχο στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής έχουν προβλεφθεί οι 
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αντίστοιχες πιστώσεις µε: 

 ΚΑ  15.6041.0002 «Αποδοχές εργαζοµένων µε σύµβαση έργου» ποσού 4.750,00   

 ΚΑ 15.6041.0005 «Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου» ποσού 7.000,00 

 ΚΑ 15.6054.0002 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση έργου» ποσού 1.250,00   

 ΚΑ 15.6054.0005 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου» ποσού 2.000,00  

και κωδικούς εσόδων µε: 

 Κ.Α. 0434.0008 «Έσοδα από πολιτιστικές δραστηριότητες που λειτουργούν λόγω αντιτίµου» ποσού 

6.000,00  

 (Κ.Α. 0434.0002 «Έσοδα λειτουργίας Ωδείου» ποσού 57.000,00) 

      Η έγκριση των ανωτέρω συµβάσεων µίσθωσης έργου θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Αττικής προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.» 

 

  Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 346/14-02-2018 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το υπ’ αριθµ. 1902 ΦΕΚ, τεύχος Β΄/30-8-2011 «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

του Ωδείου ∆ήµου Ν. Ιωνίας», 

3. τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄ όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε το αρ. 10 του Ν. 4257/2014) και στη συνέχεια µε το αρ. 48 του Ν. 

4325/2015 και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17, 

4. τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

µε το εδαφ. 2 της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 

5. το υπ΄ αριθµ. οικ. 3449/5-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου  προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθµού και τα ΝΠΙ∆ αυτών, 

6. τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισµού Πολιτισµού,  Άθλησης και 

Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) 

7. τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

οικονοµικού έτους 2018, όπου έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις 

8. τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των 

πολιτιστικών εργαστηρίων και του ∆ηµοτικού Ωδείου για την περίοδο 2018-2019,  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Επί των -10- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 
 
Την έγκριση σύναψης τεσσάρων (04) Συµβάσεων µίσθωσης έργου, αµειβόµενων  αποκλειστικά 

από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο που εισπράττει ο Ο.Π.Α.Ν.,  για τη περίοδο 2018-2019, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των πολιτιστικών - καλλιτεχνικών τµηµάτων και 

η λειτουργία του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας, αναλυτικά ως εξής:  

 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ∆ΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ (ΜΠΑΛΕΤΟΥ) 1 9 ΜΗΝΕΣ 

2 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 1 9 ΜΗΝΕΣ 
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3 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ: ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥ∆Ι – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 

1 9 ΜΗΝΕΣ 

4 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1 9 ΜΗΝΕΣ 

 

 

       Η σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων µίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να 

υλοποιηθούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες του Ο.Π.Α.Ν. (τµήµα κλασσικού και σύγχρονου 

χορού - µπαλέτου, τµήµα παραδοσιακού τραγουδιού, µικτή χορωδία), οι οποίες απολαµβάνουν 

της εκτίµησης και της εµπιστοσύνης των δηµοτών, λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο καθώς και της 

ανάγκης που προέκυψε µετά από αιτήµατα πολλών δηµοτών να παρέχουµε µαθήµατα 

κλασσικού και σύγχρονου χορού (µπαλέτου), τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες τα οποία 

συµβάλλουν στην µορφωτική και πολιτιστική εξύψωση των δηµοτών – κατοίκων της Νέας 

Ιωνίας και στην εύρυθµη και οµαλή λειτουργία του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

Οι παραπάνω θέσεις προβλέπονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 

Οργανισµού Πολιτισµού,  Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) όπως 

ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 88/2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 193/2012 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, έλαβε 

τη σύµφωνη γνωµοδότηση του οικείου  Υπηρεσιακού Συµβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 

υπ’ αριθ. 14/2012 πρακτικό του, εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 57799/50589/10-01-2013 

Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 156/29-01-2013, τεύχος Β΄. 

      Τέλος, στον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτός ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθµ.  94/27-11-

2017 µε Α∆Α: ΨΠ∆6ΟΛ04-Τ6Ξ Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 406/4-12-2017 µε Α∆Α: ΩΒΕΧΩΚΥ-828 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Νέας Ιωνίας και έχει αποσταλεί προς έλεγχο στο Γενικό Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττική, έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις µε:  ΚΑ  

15.6041.0002 «Αποδοχές εργαζοµένων µε σύµβαση έργου» ποσού 4.750,00  – ΚΑ 15.6041.0005 

«Αποδοχές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου» ποσού 7.000,00  –  ΚΑ 15.6054.0002 

«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση έργου» ποσού 1.250,00  –  ΚΑ 15.6054.0005 

«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου µε σύµβαση έργου» ποσού 2.000,00 και κωδικό 

εσόδων µε Κ.Α. 0434.0008 «Έσοδα από πολιτιστικές δραστηριότητες που λειτουργούν λόγω 

αντιτίµου» ποσού 6.000,00 και Κ.Α. 0434.0002 «Έσοδα λειτουργίας Ωδείου» ποσού 57.000,00. 

      Η έγκριση των ανωτέρω συµβάσεων µίσθωσης έργου να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Αττικής προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των 

αιτούµενων προσλήψεων. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 

              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 
 

         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

    

        Σπύρος Αµανατίδης 
    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3.  Πολυξένη Κάκκου 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 
7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
8.  Ιωάννης Οικονοµίδης 
9.  Στυλιανή Αδαµοπούλου 

ΑΔΑ: 7ΝΣΟΟΛ04-ΡΨΘ
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