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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 8 από 06/06/2019 έκτακτης συνεδρίασης αυτού, 

που έγινε µε την υπ΄ αριθµ. 8/1492/06-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/7η/27-03-2017 και 
215/13η/18-06-2018 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 

 
ΓΙΑ 

«Αποδοχή παραχώρησης εξοπλισµού (τρία πιάνα) του τ. ΚΕΝΕ Νέας Ιωνίας Αττικής ιδιοκτησίας 

ΟΑΕ∆ (τ. ΟΕΕ), στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας 

(ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» και συγκρότηση επιτροπής». 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                           ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ  

 

ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ 

(αναπληρωµατικό µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

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

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

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά κατά κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), 

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 και του θέµατος, να προβούµε εµπρόθεσµα 

τηρουµένων των δεσµευτικών ηµεροµηνιών, στην αποδοχή της άνευ ανταλλάγµατος 

παραχωρήσεως υλικοτεχνικού εξοπλισµού (τρία πιάνα), από τον ΟΑΕ∆ καθολικού διαδόχου του 

τ. ΟΕΕ (4144/2013), ως αντικείµενο για την επίτευξη των σκοπών του Ωδείου ώστε να  

καταστεί όσο πιο δυνατή η λειτουργία του, όπου ο αριθµός των µαθητών τα τελευταία χρόνια 

έχει αυξηθεί σηµαντικά και οι ανάγκες για µουσικά όργανα είναι πλέον µεγάλες. 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 οκτώ (08) 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. 1491/06-06-

2019 εισήγηση µε θέµα: «Αποδοχή παραχώρησης εξοπλισµού (τρία πιάνα) του τ. ΚΕΝΕ Νέας 

Ιωνίας Αττικής ιδιοκτησίας ΟΑΕ∆ (τ. ΟΕΕ), στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός 

Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» και συγκρότηση επιτροπής», η 

οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
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«Κύριοι   
      Με το µε αριθµ. πρωτ. 423/07-02-2019 έγγραφο το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας, αιτείται την 

παραχώρηση τριών πιάνων τα οποία βρίσκονται στο κτήριο του πρώην ΟΕΕ (πρώην ΚΕΝΕ) 

Νέας Ιωνίας και τα οποία δεν έχουν χρησιµοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2012, που σταµάτησε 
να λειτουργεί ο τ. ΟΕΕ., προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές που σπουδάζουν 

στο Ωδείο όπου ο αριθµός των µαθητών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά και οι 
ανάγκες για µουσικά όργανα είναι πλέον µεγάλες. 

     Κατόπιν και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της ∆/νσής µας η Υπηρεσία του ΚΠΑ2 

Νέας Ιωνίας, απάντησε ότι είναι θετική στην παραχώρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού (τρία 

πιάνα). 

      Επί του αιτουµένου προς παραχώρηση υλικοτεχνικού εξοπλισµού και εκ του συνδυασµού 

των διατάξεων του άρθρου 86 Ν. 3996/2011, του άρθρου 4 παρ. 1 ΠΥΣ 7/2012, της παρ 6 

άρθρου 1 Ν. 4046/2012 και άρθρο 35  Ν. 4144/2013, συνάγονται τα ακόλουθα: 

 α) Μετά την κατάργηση των ΚΕΝΕ του τ. ΟΕΕ (αρ. 86 του Ν. 3996/2011), ο πάσης 
φύσεως υλικοτεχνικός εξοπλισµός τους, ανήκε στον τ. ΟΕΕ, διατίθετο άνευ ανταλλάγµατος και 
κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ., µεταξύ άλλων σε ΟΤΑ και σε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

νοµικά πρόσωπα, εφόσον τούτα αποδεδειγµένα επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 

 β) Κατόπιν της καταργήσεως του τ. ΟΕΕ (Ν. 4046/2012), η κυριότητα και κάθε άλλο 

δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής περιουσίας τ. ΟΕΕ, περιέρχονται αυτοδικαίως στον 

ΟΑΕ∆ (αρ. 4 ΠΥΣ 7/2012). 

γ) Καταστάντος πλέον του ΟΑΕ∆ καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΕ (4144/2013) ο ΟΑΕ∆ 

δύναται να διαθέτει τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό των τ. ΚΕΝΕ τ. ΟΕΕ, κατόπιν αποφάσεως του 

∆.Σ. αυτού µη καταργηθείσης της διατάξεως του αρ. 86 του Ν. 3996/2011 περιελθόντος 
τούτου στον ΟΑΕ∆ ως καθολικού διαδόχου κατά τα προαναφερθέντα. 

  Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) 

∆ήµου Νέας Ιωνίας» το οποίο συνεστήθη µε την υπ΄ αριθµ. 62/2011 (669/Β/2011) συστατική 

πράξη, ως ισχύει σήµερα έχει ως αντικείµενο για την επίτευξη των σκοπών του (άρθρο 2 πέραν 

των άλλων) την λειτουργία Ωδείου, µε την δηµιουργία Γραφείου ∆ηµοτικού Ωδείου σύµφωνα 

µε την 57799/5589/10-01-2013 εγκριτική απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής (ΦΕΚ 156/Β/29-01-2013). 

 Κατά συνέπεια οι σκοποί του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, 

Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» συνάδουν προς τις σχετικές διατάξεις που 

διέπουν της άνευ ανταλλάγµατος παραχωρήσεως υλικοτεχνικού εξοπλισµού του τ. ΚΕΝΕ του 

τ. ΟΕΕ και είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήµατος. 

 ∆εδοµένου ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός ιδιοκτησίας του τ. ΟΕΕ αποτελεί πλέον 

περιουσία του ΟΑΕ∆, ως καθολικός διάδοχός του σύµφωνα µε το Ν. 4144/13, το ∆.Σ. του 

ΟΑΕ∆ δύναται να αποφασίσει την αξιοποίηση αυτού, υπογράφοντας σχετική σύµβαση µε το 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας» µε το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

     

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΑ) τ. ΚΕΝΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΑΕ∆ 

 

Στον Άλιµο Αττικής, σήµερα, την …..       του µηνός ………….του έτους 2019, 

(α) αφενός ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που εδρεύει στην Αθήνα (Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8) και 
εκπροσωπείται νόµιµα από την ∆ιοικήτριά του και Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, κα 

Μαρία Καραµεσίνη του Αριστείδη  

(εφεξής «ΟΑΕ∆») και  
(β) αφετέρου το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας 
(ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας». 

 

που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής (Λ. Ηρακλείου 268) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Πρόεδρο …………... 

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 
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1. Α. Τις διατάξεις: 

          α) του εδαφίου ε, της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2956/2001. 

          β) της παρ. 3 του άρθρου 86 του Ν. 3996/2011. 

          γ) της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012. 

          δ) του άρθρου 4 παρ. 1 ΠΥΣ 7/2012. 

          ε) του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013. 

          στ) το µε αριθµ. πρωτ. 0714/07-02-2019 έγγραφο του    Ν.Π.∆.∆. µε την 

               επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου 

               Νέας Ιωνίας» 

          ζ) Την µε αριθµ. 2255/32/1405-2019 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆. 

     Β. Τις διατάξεις: 

          α) Της υπ΄ αριθµ. 62/2011 (ΦΕΚ 669/Β/2011) συστατικής πράξης.  

          β) του άρθρου 5, του ΦΕΚ 156/Β/29-01-2013. 

 

2. Το γεγονός ότι: 

(α) Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) 

∆ήµου Νέας Ιωνίας» σύµφωνα µε το καταστατικό του όπως ισχύει ως και σήµερα  έχει ως 
αντικείµενο  για την επίτευξη του σκοπού του, την λειτουργία Ωδείου. 

      (β) Ο ΟΑΕ∆ διαθέτει εξοπλισµό ιδιοκτησίας πρώην Οργανισµού Εργατικής Εστίας και νυν 

      ΟΑΕ∆, ο οποίος φθείρεται συνεχώς, καθόσον παραµένει σε αχρησία και απαιτούνται 

      κατάλληλες συνθήκες φύλαξής του, που ο Οργανισµός δεν διαθέτει.  

     (γ) Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) 

     ∆ήµου Νέας Ιωνίας» επιθυµεί για την υλοποίηση των προγραµµάτων του, να του παραχωρηθεί 

     ο εξοπλισµός (τρία πιάνα) αυτός. 

 

τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι: 
 

Με την παρούσα σύµβαση ο ΟΑΕ∆ παραχωρεί στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός 
Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» υλικοτεχνικό εξοπλισµό (τρία 

πιάνα) και ο Οργανισµός αναλαµβάνει τη συντήρηση και φύλαξη του εξοπλισµού ιδιοκτησίας του 

ΟΑΕ∆ µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συµφωνίες: 
 

1. Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια της προκείµενης σύµβασης ορίζεται δέκα (10) έτη αρχοµένης µε την 

υπογραφή της παρούσας σύµβασης και λήγουσας µε την πάροδο των δέκα (10) ετών.  

Με απόφαση του ∆.Σ., ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να παρατείνει κατόπιν αιτήσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» την 

παρούσα σύµβαση εγγράφως ή να λύσει αυτή οποτεδήποτε.  

 

2. Υποχρεώσεις του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & 

Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας». 
 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο της παρούσας αναλαµβάνει: 

 Να διαθέτει τον παραχωρηθέντα εξοπλισµό για τις δραστηριότητές του στα πλαίσια της 
υλοποίησης των προγραµµάτων του. 

 Να µεριµνά για την καλή χρήση και σωστή συντήρηση του εξοπλισµού, προφυλάσσοντας 
αυτόν από παράγοντες που τυχόν θα επιφέρουν φθορές σ΄ αυτόν και διασφαλίζοντας τις 
κατάλληλες συνθήκες φύλαξής του, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. 

 

3. Αντάλλαγµα 

Η µεταφορά, χρήση, φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισµού από τον Οργανισµό Πολιτισµού 

Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα.  

 

4. Παράδοση – Παραλαβή  

Η παράδοση από τον ΟΑΕ∆ και η παραλαβή από  το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός 
Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» του εξοπλισµού, θα γίνει µε 
πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής, που θα υπογραφεί µεταξύ των νοµίµως ορισθέντων µελών 
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των τριµελών επιτροπών του ΟΑΕ∆ και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, 

Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας». Ο τόπος παράδοσης και παραλαβής του 

εξοπλισµού θα γίνει στο κτήριο του ΟΑΕ∆ στο οποίο στεγαζόταν το πρώην ΚΕΝΕ Νέας Ιωνίας, 
όπου φυλάσσεται ο εξοπλισµός. 

Το οικείο πρωτόκολλο,  υπογεγραµµένο, νοµίµως αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. 
 

5. Παραχώρηση της χρήσης 
Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας», δεν έχει δικαίωµα να παραχωρήσει τον εξοπλισµό για οποιονδήποτε λόγο, αιτία και 
σκοπό µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε τρίτον ή να κάνει άλλη χρήση αυτού πέραν της συµφωνηθείσης 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ΟΑΕ∆. Παραβίαση της υποχρέωσής του αυτής 
αποτελεί λόγο πρόωρης  καταγγελίας της παρούσας και αξίωσης αποζηµίωσης από τον ΟΑΕ∆.   

 

6. Κατάσταση Εξοπλισµού- Φθορές  
Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας» υποχρεούται, αφού συντηρήσει τον εξοπλισµό, να τον διατηρεί σε άριστη κατάσταση και 
να αποκαθιστά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας µε δαπάνες του κάθε βλάβη ή φθορά που θα 

παρουσιάζεται σε αυτόν. Κάθε δαπάνη για τη συντήρηση αυτών θα την επωµίζεται αποκλειστικά 

το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας». Η κακή συντήρηση αυτών θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας.  
 

7. Τροποποιήσεις  
Καµιά µεταρρύθµιση και γενικότερα τροποποίηση του εξοπλισµού δεν µπορεί να γίνει πλην της 
συνήθους συντήρησής τους χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ΟΑΕ∆.  

    

8. Ασφάλεια 

Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας» οφείλει να κάνει καλή χρήση, να συντηρεί και να φυλάσσει τον εξοπλισµό. 

Υποχρεούται επίσης να µεριµνά και για την ασφάλεια του εξοπλισµού, να παίρνει ιδιαίτερα µέτρα 

απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς, κλοπής, κ.λ.π. από οποιαδήποτε αιτία µε δικές του δαπάνες. 
 

9. Απόδοση του εξοπλισµού 

Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας», αν ο ΟΑΕ∆ απαιτεί τον εξοπλισµό, οφείλει να τον επιστρέψει, και αν ακόµη δεν έχει λήξει 
ο συµβατικός χρόνος της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας», έχει το δικαίωµα να 

επιστρέψει τον εξοπλισµό και πριν περάσει ο συµβατικός χρόνος της παρούσας αν απρόβλεπτα 

περιστατικά καθιστούν αδύνατη την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισµού ή και τη χρήση αυτού. Κατά 

τη λήξη του συµβατικού χρόνου το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης 
& Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας»,  υποχρεούται χωρίς καµία όχληση να επιστρέψει στον 

ΟΑΕ∆ τον εξοπλισµό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις,  κατά την απόδοση του εξοπλισµού (τρία 

πιάνα)  πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παρέλαβε το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας», ευθυνόµενου του 

Οργανισµού άλλως για οποιαδήποτε φθορά που τυχόν υπέστησαν κατά τη διάρκεια της 
παραχώρησής τους. 

Σε περίπτωση που το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας 
(ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας», δεν επιστρέφει τον εξοπλισµό στον ΟΑΕ∆ κατά τα ανωτέρω, το 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας» υποχρεούται για κάθε µέρα αυθαιρέτου παρακρατήσεως στην καταβολή στον ΟΑΕ∆ 

ποινικής ρήτρας εξ 100 ευρώ ηµερησίως.  

 

10. Σιωπηρή παράταση 

Αποκλείεται η σιωπηρή παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας σύµβασης και σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν τέτοια η µη όχληση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» από τον ΟΑΕ∆ για 

οποιονδήποτε λόγο µετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας.  
 

11. Επισκέψεις- Έλεγχος εξοπλισµού 

Αρµόδια Επιτροπή του ΟΑΕ∆ διατηρεί το δικαίωµα να επισκέπτεται τους χώρους (Ωδείο) στο 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Περισσού, του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης 
& Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» όπου θα γίνεται χρήση και θα φυλάσσεται ο εξοπλισµός, 
προκειµένου να διαµορφώσει άποψη για νόµιµη και συµβατική τήρηση των υποχρεώσεων του 
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Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας» και να ελέγχουν την καλή χρήση αυτού και την εν γένει κατάστασή του. 

 

12. Πινακίδες  
Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας», υποχρεούται να διατηρεί σε εµφανές σηµείο των χώρων του στα οποία θα διατεθεί ο 

εξοπλισµός, ένδειξη- σηµείωση ότι ο εξοπλισµός  είναι ιδιοκτησίας ΟΑΕ∆. 

 

13. Επίλυση ∆ιαφορών 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης ή/και εξ αφορµής 
αυτής αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο.  

 

Η παρούσα σύµβαση αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη σε 
τρία (3) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από ένα πρωτότυπο. 

 

                               

                                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

        ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕ∆                                              ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.∆.∆. 

                                                                          «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  

ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) 

                                                                          ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»                                                                

                                                                                                                

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕ∆                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                        Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 

 

 

 

      Παρακαλείτε το ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 εδ. Η του Ν. 3852/10: 

1) Να αποδεχθεί την παραπάνω παραχώρηση εφόσον είναι προς το συµφέρον του 

Ο.Π.Α.Ν. για την επίτευξη των σκοπών του Ωδείου, για δέκα (10) έτη, κατά τους όρους 
και συµφωνίες  που αναφέρονται στο σχέδιο σύµβασης της εισήγησης υποχρεωµένου 

του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) 

∆ήµου Νέας Ιωνίας» να επιστρέψει τον εξοπλισµό στον ΟΑΕ∆ κατά τα οριζόµενα στο 

σχέδιο σύµβασης. 

2) Να εγκρίνει τους όρους της συνηµµένης στο παρόν σύµβασης. 

3) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου για την υπογραφή της. 

4) Τον ορισµό επιτροπή παραλαβής του πάγιου εξοπλισµού από τον ΟΑΕ∆ η οποία θα 

προβεί: 

α. στην απογραφή και παραλαβή του υλικοτεχνικού εξοπλισµού (τρία πιάνα) 

     β. στην σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.» 

 

  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. 1491/06-06-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το άρθρο 72 παρ.1 εδ. Η του Ν. 3852/10 

3. το µε αριθµ. πρωτ. 423/07-02-2019 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

4. το µε αριθµ. πρωτ. 0714/07-02-2019 έγγραφο του ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας 

5. Το σχέδιο ιδιωτικού συµφωνητικού  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Επί των -11- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 

 

1. Αποδέχεται την άνευ ανταλλάγµατος παραχωρήσεως υλικοτεχνικού εξοπλισµού (τρία 

πιάνα), από τον ΟΑΕ∆ καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΕ (4144/2013) εφόσον είναι προς το 

συµφέρον του Ο.Π.Α.Ν. για την επίτευξη των σκοπών του Ωδείου, για δέκα (10) έτη, µε 

τους όρους του συµφωνητικού όπως αυτό αναπτύχθηκε στο σκεπτικό της παρούσας 

εισήγησης υποχρεωµένου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Άθλησης 

& Νεολαίας (ΟΠΑΝ) ∆ήµου Νέας Ιωνίας» να επιστρέψει τον εξοπλισµό στον ΟΑΕ∆. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου κ. Αµανατίδη Σπυρίδων για την 
υπογραφή του συµφωνητικού 

3. Τον ορισµό επιτροπής παραλαβής του πάγιου εξοπλισµού από τον ΟΑΕ∆ ως εξής: 

Τακτικά µέλη: 

1) Στουπάκης Αλέξανδρος - Καλλιτεχνικός ∆/ντής του Ωδείου 

2) Ρωσσίδης Σταύρος – Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου 

3) Σιδηρόπουλος Γαβριήλ -  Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου 

Αναπληρωµατικά µέλη: 

1) Σαραντίδης Ευάγγελος – ∆/ντής παραδοσιακής Χορωδίας 

2) Αγγελίδης Νικόλαος - Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου 

3) Αθανασίου Πέτρος - Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου 

 

 

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. Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 

4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 
7. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
8. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
9. Ιωάννης Οικονοµίδης 
10. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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