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

                                            Από τα πρακτικά 16ης /27-11-2017  

                  συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   

                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 16 από 27/11/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 16/2888/22-11-2017 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 

«Εισήγηση για την αναζήτηση νέου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης του διαδικτύου  

για τις ανάγκες τον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 
 

ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΩΡΙΚΗΣ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ 

 

∆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), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ 

(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ), η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 

(τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

To τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ αποχώρησε πριν την έναρξη της 

συζήτησης του θέµατος αυτού, ενώ προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ. 

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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2853/17-11-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση για την αναζήτηση νέου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης 

του διαδικτύου για τις ανάγκες τον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
      «Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής : 

      Λόγω της λήξης του υπ’ αριθµ. 33/1499/5-11-2015 συµφωνητικού της σταθερής τηλεφωνίας αλλά και της 
χρήσης του διαδικτύου (internet) του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας µε την Εταιρία Α. Παπαϊωάννου & Σια Ε.Ε. (WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.) το οποίο 
αποτελούσε αναπόσπαστο τµήµα µε τους υπόλοιπους όρους  της υπ’ αριθµ. 81/2015 Απόφαση ∆.Σ. του 

Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, Α∆Α : ΨΞΖΒΟΛ04-84Ε και την  85/2015 Απόφαση Προέδρου  του Ο.Π.Α.Ν. 

∆ήµου Ν. Ιωνίας για τις παρακάτω συνδέσεις :  
α. 210 2752212 (Αναξαγόρα), β. 210 2759768, 210 2777721 (Λ. Ηρακλείου 268) -  210 2712456 (Fax Λ. 

Ηρακλείου 268), γ. 210 2750260 (Κλειστό Γυµναστήριο), δ. 210 2753431 (Παναιτώλιο), ε. 210 2582708 

(Ωδείο),  στ. 2102716605, 210 2776470 (Λ. Ηρακλείου 264) –210 2794113 (Fax Λ. Ηρακλείου 264), ζ. 210 

2794253 (∆ηµοτικό Θέατρο), η. 210 2518990 (Κύπρου 2 & Κολοκοτρώνη 6 - Γυµναστήριο Περισσού) του 
Ο.Π.Α.Ν., προτείνετε η εκ νέου  αναζήτηση παρόχου και επιλογή προγράµµατος σταθερής τηλεφωνίας και 
χρήσης του διαδικτύου (internet). 
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     Η επιλογή του νέου παρόχου και η επιλογή προγράµµατος σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης του διαδικτύου 
(internet) θα γίνει µε απώτερο σκοπό την µείωση των λογαριασµών, ώστε όσο το δυνατό να µην ξεπερνά τα 

450,00€ µηνιαίως     

     Επιπρόσθετα, θα έχουµε σε όλα µας τα σηµεία πλέον παροχή internet µε ταχύτητα έως 50 mbs, όπου 
απαιτείτε και είναι εφικτό, λόγω του ότι αποκτήθηκαν σε αυτό το διάστηµα επιπλέον άδειες, εφαρµογής 
λογισµικού των προϊόντων Software που αφορούν στην διαχείριση των αθλητικών & πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων ‘’DEMOS’’ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης παρουσιών των ωφελουµένων των 
προγραµµάτων του Ο.Π.Α.Ν.. 

 

Εισηγούµαστε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγκρίνει: 
 

1) Την αναζήτηση νέου παρόχου και την επιλογή του Προγράµµατος σταθερής τηλεφωνίας και της χρήσης του 
διαδικτύου, µε απώτερο σκοπό την µείωση των λογαριασµών και καλύτερης ταχύτητας του internet & 

2) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.» 

 

  
      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’ αριθµ. 2853/17-11-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -8- παρόντων (µετά την αποχώρηση του κ. Λάζαρου Βουδούρη & την προσέλευση του 

αναπληρωτή του κ. Κων/νου Μωρίκη )  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
 
 

Α) Την αναζήτηση νέου παρόχου και την επιλογή του Προγράµµατος σταθερής τηλεφωνίας και 
της χρήσης του διαδικτύου, µε απώτερο σκοπό την µείωση των λογαριασµών και καλύτερης 

ταχύτητας του internet, και 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες 

 

 

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. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 

7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
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