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

                                             Από τα πρακτικά 11ης/07-08-2019  

                 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. 11 από 07/08/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 

την υπ΄ αριθµ. 11/1927/01-08-2019 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 

«Έγκριση του Πρακτικού παράδοσης & παραλαβής υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την κάλυψη 

των αναγκών του Ωδείου ∆ήµου Ν. Ιωνίας.» 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ),ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµατικό µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ),  ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 

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

ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ), ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ) , ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΣ  (τακτικό µέλος και η αναπληρώτρια του κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΗΜΑ), 

ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ  (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ), και η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ). 

 

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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1917/31-07-2019 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού παράδοσης & παραλαβής υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου ∆ήµου Ν. Ιωνίας», η οποία έχει αναλυτικά 

ως εξής: 

 

       «Με την 42/8η/06-06-2019 Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας, α. εγκρίθηκε η άνευ 

ανταλλάγµατος παραχώρηση υλικοτεχνικού εξοπλισµού (τρία πιάνα), για δέκα (10) έτη 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, κατά τους όρους και συµφωνίες  που αναφέρονται στο σχέδιο της σύµβασης η οποία 

υπογράφηκε από την διοικήτρια του ΟΑΕ∆ και τον Πρόεδρο του Ν.Π.∆.∆., να επιστρέψει τον εξοπλισµό στον 

ΟΑΕ∆ κατά τα οριζόµενα στο σχέδιο σύµβασης µε την πάροδο της δεκαετίας και 

β. ορίστηκε τριµελής επιτροπή παραλαβής του πάγιου εξοπλισµού από τον ΟΑΕ∆ αποτελούµενη από τακτικά 

και αναπληρωµατικά µέλη του Ο.Π.Α.Ν. προκειµένου να προβεί στην απογραφή και παραλαβή του 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού (τρία πιάνα) και στην σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Η παραπάνω επιτροπή αποτελούµενη από τους: α. Στουπάκη Αλέξανδρο - Καλλιτεχνικός ∆/ντής του 

Ωδείου, β. Ρωσσίδη Σταύρο – Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου και γ. Σιδηρόπουλο Γαβριήλ -  

Υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου, σας εισηγούµεθα το µε αριθµ. πρωτ. 14261/23-5-19, πρακτικό 
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παράδοσης – παραλαβής τριών πιάνων για τη στελέχωση και λειτουργία του Ωδείου  που εδρεύει στο ∆ήµο Ν. 

Ιωνίας προς έγκρισή σας ως εξής:  

 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Σήµερα, Πέµπτη 6 Ιουνίου 2019, η µε αρ. πρωτοκόλλου 14261/23-5-2019 παρακάτω 

αναφερόµενη τριµελής επιτροπή παράδοσης του ΚΠΑ2 Ν. Ιωνίας παραχώρησε σύµφωνα µε την 

2255/32/14-5-2019 απόφαση ∆.Σ. ΟΑΕ∆ καθώς και την σύµβαση παραχώρησης που θα 

υπογράψει η ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίνη στην επιτροπή παραλαβής του Ν.Π.∆.∆. µε 

την επωνυµία ‘’Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Νέας Ιωνίας’’ τρία πιάνα 

µάρκας (1. Romhildt Weimar – 2. Renner – 3. Kawai). 

                        

Η Τριµελής επιτροπή παράδοσης: 
 

1.  Τσοµπανάκη Ευθυµία 

2.  Ζέρβας ∆ηµήτριος 

3.  Νιώτη Θεανώ 

 

Η Τριµελής επιτροπή παραλαβής: 
 

1.  Στουπάκης Αλέξανδρος 

2.  Σιδηρόπουλος Γαβριήλ 

3.  Ρωσσίδης Σταύρος» 

 

 

Με βάσει τα παραπάνω θα πρέπει το ∆.Σ. να αποφασίσει:  

     Για την έγκριση του Πρακτικού παράδοσης & παραλαβής το οποίο διαβιβάστηκε και µε την αποστολή των 

υπογεγραµµένων συµβάσεων παραχώρησης υλικοτεχνικού εξοπλισµού και έλαβε αριθµ. Πρωτ. 1848/23-07-

2019.» 

 
 
 
   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. 1917/31-07-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. την µε αριθµ. 42/8η/06-06-2019 Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 

3. το µε αριθµ. πρωτ. 14261/23-5-19, πρακτικό παράδοσης – παραλαβής τριών πιάνων για τη 

στελέχωση και λειτουργία του Ωδείου  που εδρεύει στο ∆ήµο Ν. Ιωνίας. 

4. Την υπ΄αριθµ. 2255/32/14-5-2019 απόφαση ∆.Σ. ΟΑΕ∆ 

5. Το Πρακτικό παράδοσης & παραλαβής το οποίο έλαβε αριθµ. Πρωτ. 1848/23-07-2019. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 

Εγκρίνει το Πρακτικό παράδοσης & παραλαβής τριών πιάνων µάρκας (1. Romhildt Weimar – 2. 

Renner – 3. Kawai), για τη στελέχωση και λειτουργία του Ωδείου  που εδρεύει στο ∆ήµο Ν. 

Ιωνίας, το οποίο διαβιβάστηκε µε την αποστολή των υπογεγραµµένων συµβάσεων παραχώρησης 
υλικοτεχνικού εξοπλισµού και έλαβε αριθµ. Πρωτ. 1848/23-07-2019. 
 
       

 

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

6. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

7. Ιωάννης Οικονοµίδης 
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