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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                            Από τα πρακτικά 11ης/01-08-2017  

                  συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                          του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                                        και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ. 70 

 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 11 από 01/08/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 

την υπ΄ αριθµ. 11/1892/26-07-2017 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 του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και 

Νεολαίας ∆ήµου Νέας για τη περίοδο 2017-2018 και καθορισµός των ειδικοτήτων και της 

διάρκειάς τους.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ, ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 

(αναπληρωµ. µέλος της κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΚΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ, 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), ο κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ), ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

∆ΗΜΑ), 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. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1890/26-07-2017 

εισήγηση µε θέµα:: «Έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου του Οργανισµού Πολιτισµού 

Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας για τη περίοδο 2017-2018 και καθορισµός των ειδικοτήτων 

και της διάρκειάς τους», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
« Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 

του Ν. 3812/2009, 

2. Την υπ’ αριθµ. 16/3/08-03-2017  Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., µε την οποία  

εγκρίθηκε η σύναψη συνολικά έξι (6) συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη περίοδο 2017-2018, 

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

Ο.Π.Α.Ν.. 

3. Τις υπ’ αριθµ. 4717,4718,4719,4720,4721,4722/07-06-2017 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ µε τις οποίες 
έγινε δεκτό το αίτηµα του νοµικού µας προσώπου, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω πράξη του 

∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 

4. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 21692/04-07-2017 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης µε την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η σύναψη συνολικά έξι (6) 

συµβάσεων µίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (01) έτος υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης 
των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

10 του Ν. 3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980. 

5. Την υπ’ αριθµ. 56568/20946/19-07-2017 έγγραφο Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα « Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στο ΝΠ∆∆ Οργανισµός Πολιτισµού 

Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας», µε το οποίο µας ζητείται να γίνει καθορισµός του αριθµού και 
των ειδικοτήτων των εν λόγω συµβασιούχων µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. 
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6. Την υπ’ αριθµ. 312/2017 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών 

∆ιαφορών), η οποία µεταξύ άλλων «∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ» που κατέθεσαν δύο ΠΕ Καθηγητές 
Ζωγραφικής (οι κ.κ. ∆ηµήτριος Βάρβογλης και Μαριάνθη Κουµαριανού) αµφοτέρων 

απασχολουµένων µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες συνδέονται µε 
το εναγόµενο ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας» µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησή τους. 
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από 

την καταβολή αντιτίµου που θα καταβάλλουν οι ωφελούµενοι δηµότες. 
8. Τις ανάγκες των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τµηµάτων του Ο.Π.Α.Ν. 

 

Μετά τα παραπάνω καλούνται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. να εγκρίνουν 
τη σύναψη συνολικά τεσσάρων (4) συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη περίοδο 2017-2018 και να 

καθορίσουν τις ειδικότητες και τη διάρκειά τους σύµφωνα µε τις ανάγκες, ως εξής : 
 

• Ένας (1) ΠΕ  Καθηγητών Ζωγραφικής: διάρκειας έως εννέα (09) µήνες - από τη σύναψη της 
σύµβασης έως 30/06/2018. 

• Ένας (1) ∆/ντής Παραδοσιακής Χορωδίας: διάρκειας έως εννέα (09) µήνες - από τη σύναψη 

της σύµβασης έως 30/06/2018. 

• Ένας (1)  ∆/ντης  Χορωδίας: διάρκειας έως εννέα (09) µήνες -  από τη σύναψη της σύµβασης 

έως  30/06/2018. 

• Ένας (1) ΠΕ  Καθηγητών Μουσικής  ( Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής ): διάρκειας έως ένα (01) 

έτος από  τη σύναψη της σύµβασης έως 30/06/2018.» 

 

    Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ. Λάζαρος Βουδούρης και προτείνει να συµπεριληφθεί στις προσλήψεις  

και ένας (1) ΠΕ Καθηγητών Γλυπτικής. 

     Ο πρόεδρος  εξήγησε ότι για φέτος έχουν προγραµµατιστεί οι προσλήψεις αλλά θα µπορούσε σαν ιδέα 

να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί για το επόµενο έτος. 

   

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. 1890/26-07-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

10 του Ν. 3812/2009, 

3. Την υπ’ αριθµ. 16/3/08-03-2017  Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., µε την 

οποία  εγκρίθηκε η σύναψη συνολικά έξι (6) συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη περίοδο 2017-

2018, προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

τµηµάτων του Ο.Π.Α.Ν.. 

4. Τις υπ’ αριθµ. 4717,4718,4719,4720,4721,4722/07-06-2017 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ µε τις 

οποίες έγινε δεκτό το αίτηµα του νοµικού µας προσώπου, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω πράξη 

του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 

5. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 21692/04-07-2017 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης µε την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η σύναψη συνολικά έξι (6) 

συµβάσεων µίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (01) έτος υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 

τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980. 

6. Την υπ’ αριθµ. 56568/20946/19-07-2017 έγγραφο Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα « Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στο ΝΠ∆∆ Οργανισµός 

Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας», µε το οποίο µας ζητείται να γίνει καθορισµός του 

αριθµού και των ειδικοτήτων των εν λόγω συµβασιούχων µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. 

7. Την υπ’ αριθµ. 312/2017 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία 

Εργατικών ∆ιαφορών) 

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από 

την καταβολή αντιτίµου που θα καταβάλλουν οι ωφελούµενοι δηµότες. 

9. Τις ανάγκες των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τµηµάτων του Ο.Π.Α.Ν. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Επί των -10- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας   
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� Την έγκριση της σύναψης συνολικά τεσσάρων (04) συµβάσεων µίσθωσης έργου του 

Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας  για την περίοδο 2017-

2018 και 
� Καθορίζει τις ειδικότητες και τη διάρκειά τους σύµφωνα µε τις ανάγκες των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τµηµάτων του Ο.Π.Α.Ν., ως ακολούθως: 

1. Ένας (1) ΠΕ  Καθηγητών Ζωγραφικής: διάρκειας έως εννέα (09) µήνες - από τη σύναψη 

της σύµβασης έως 30/06/2018 

2. Ένας (1) ∆/ντής Παραδοσιακής Χορωδίας: διάρκειας έως εννέα (09) µήνες - από τη 

σύναψη της σύµβασης έως 30/06/2018. 

3. Ένας (1) ∆/ντης  Χορωδίας: διάρκειας έως εννέα (09) µήνες -  από τη σύναψη της 

σύµβασης έως  30/06/2018. 

4. Ένας (1) ΠΕ  Καθηγητών Μουσικής  ( Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής ): διάρκειας έως ένα 

(01) έτος από  τη σύναψη της σύµβασης έως 30/06/2018. 

 

 

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. Παρασκευή Καζάκου 

4. Νίκη Γιαννούλη (αναπλ. µέλος της κ. 

Πολυξένης Κάκκου) 

5. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

6. Λάζαρος Βουδούρης 

7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

8. Ιωάννης Οικονοµίδης 

9. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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