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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆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 

«Απαλλαγή υπό την µορφή διδάκτρων και λοιπών αντικαταβολών των υπηρεσιών 

του Ν.Π.∆.∆., Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, σπουδαστή του ωδείου.» 
 
 

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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1918/31-07-2019 

εισήγηση µε θέµα: «Απαλλαγή υπό την µορφή διδάκτρων και λοιπών αντικαταβολών των 

υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆., Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, σπουδαστή του ωδείου», η οποία έχει 

αναλυτικά ως εξής: 

 

       «Με την υπ’ αριθµ. 61/2018 Απόφαση του, το ∆.Σ. του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας 

∆ήµου Ν. Ιωνίας είχε καθορίσει το ποσό της εγγραφής, των µηνιαίων διδάκτρων, τα εξέταστρα για την 

απόκτηση διπλώµατος ή πτυχίου καθώς και της καταβολής διδάκτρων για κάποιες ειδικές περιπτώσεις των 

σπουδαστών του Ωδείου. 

    Επίσης προέβλεπε ότι για τυχόν εκπτώσεις ή δωρεάν µαθήµατα απαιτείται εκ νέου απόφαση του ∆.Σ. του 

Ο.Π.Α.Ν., µετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, στην οποία θα υπάρχει πρόβλεψη σχετικά µε την 

προέλευση του ποσού αυτού στον προϋπολογισµό του Ωδείου, εφόσον τα δίδακτρα καλύπτουν κατά 100% τη 

δαπάνη µισθοδοσίας του καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χωρίς 

να επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του Νοµικού Προσώπου. 

    Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου ∆ήµου Ν. Ιωνίας µε τις υπ’ αριθµ. 2262/29-10-2018 & 1731/8-

7-2019 αιτήσεις του και έπειτα και από τη σύµφωνη γνώµη όλων των καθηγητών κλασικής κιθάρας του 
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Ωδείου προτείνει για τον σπουδαστή Νικηφόρο Μάντζαρη τη µη καταβολή διδάκτρων µε τη µορφή 

υποτροφίας ώστε να µην διακοπεί η συνέχιση των σπουδών του, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας εισήγησης. 

     Σύµφωνα µε τον καθηγητή του, ο εν λόγω σπουδαστής παρακολουθεί ανελλιπώς τα µαθήµατά του µε 

εξαιρετικά αποτελέσµατα στην επιµέλεια και την πρόοδο των σπουδών του, συµµετείχε µε επιτυχία στις 

συναυλίες του Ωδείου, στα µουσικά σύνολα «Νυκτών Εγχόρδων» και  «Τέρπανδρος» και αν συνεχίσει τις 

σπουδές του στην κλασική κιθάρα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε εξαίρετο κιθαρίστα.     

      Βάσει της υφιστάµενης οικονοµικής κατάστασης του Ωδείου έως και τον Ιούνιο του έτους 2019, υπάρχει 

η δυνατότητα κάλυψης του παραπάνω σπουδαστή ώστε να απαλλαγεί από την ετήσια καταβολή των 

διδάκτρων του. 

    Καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση για την απαλλαγή του σπουδαστή του Ωδείου 

Νικηφόρου Μάντζαρη από την ετήσια καταβολή των διδάκτρων µε βάσει τα όσα αναφέρονται παραπάνω.» 

 
 
 
   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. 1918/31-07-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. την υπ’ αριθµ. 61/2018 Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 

3. τις υπ’ αριθµ. 2262/29-10-2018 & 1731/8-7-2019 αιτήσεις του Καλλιτεχνικού ∆/ντή και των 

καθηγητών κλασικής κιθάρας του Ωδείου. 

4. Την δυνατότητα κάλυψης του σπουδαστή του Ωδείου χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισµού του 

Νοµικού Προσώπου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

 

Εγκρίνει την απαλλαγή του σπουδαστή του Ωδείου Νικηφόρου Μάντζαρη από την ετήσια 

καταβολή των διδάκτρων (µε τη µορφή υποτροφίας), έπειτα από τα αιτήµατα του Καλλιτεχνικού 

∆/ντή και τη σύµφωνη γνώµη όλων των καθηγητών κλασικής κιθάρας του Ωδείου, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, ώστε να µην διακοπεί η συνέχιση των σπουδών 
του, χωρίς την επιβάρυνση του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου βάση της υφιστάµενης 

οικονοµικής κατάστασης του Ωδείου έως και τον Ιούνιο του έτους 2019. 
 
       

 

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. Πολυξένη Κάκκου 

6. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

7. Ιωάννης Οικονοµίδης 
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