
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

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

                                            Από τα πρακτικά 12ης/01-10-2019  

                 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. 12 από 01/10/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 12/2285/26-09-2019 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 

«Άσκηση ένδικων µέσων κατά της µε αρ. 1527/2019 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός)» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 

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

επίδοσης ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ), ο κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΑΚΗΣ), ο 

κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ), ο κ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), 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. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ  δεν είχε προσέλθει κατά  την 

συζήτηση του 2ου θέµατος. 
 

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. 2273/26-09-2019 

εισήγηση µε θέµα:: «Άσκηση ένδικων µέσων κατά της µε αρ. 1527/2019 αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός)», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

      «Με την υπ΄ αριθµ. 106/2098/26-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Προσώπου 

αποφασίσθηκε η µερική ανάκληση της υπ’ αριθµ.. 79/141/13-7-2007 Απόφασης Προέδρου του 

«Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Νέας Ιωνίας», ως προς το µέρος που αφορούσε στην κατάταξη της ΒΛΑΧΑΚΗ 

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε Προσωρινή Προσωποπαγή Θέση Ιδιωτικού ∆ικαίου ΥΕ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ αναδροµικά από 26-6-2007, όπως αυτή είχε συσταθεί µε την υπ’ 

αριθµ. 41/111/26-6-2007 Απόφαση Προέδρου (ΦΕΚ 1151/Β΄/10-07-2007), µετά τη λύση της δηµοτικής 

επιχείρησης ∆.ΕΠ.Ε.Α. (ΦΕΚ 1035 /Β΄/25-06-2007) και στη µεταφορά της ανωτέρω ως πλεονάζοντος  

προσωπικού στο νοµικό πρόσωπο «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Νέας Ιωνίας», λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος 

και επειδή αποδείχτηκε ότι η υπάλληλος εν γνώσει της συνέβαλε στη σχετική διαδικασία κατάταξής της και ως 

εκ τούτου αίρεται ο χρονικός περιορισµός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης. Η ανωτέρω προσωρινή - 

προσωποπαγής θέση καταργήθηκε αυτοδίκαια.  

 Ωστόσο, µε την µε αρ. 1527/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός 

σχηµατισµός) έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της κ. Ανδροµάχης Βλαχάκη του Κων/νου κατά της µε αρ. 

106/26.10.2016 αποφάσεως του κ. Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. λόγω µεταξύ άλλων των βαρύτατων επιπτώσεων 

που επάγεται στην προσωπική και οικονοµική κατάσταση της αιτούσας η απώλεια του συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος και της συνδεόµενης µ΄αυτό υγειονοµικής περίθαλψης και ως εκ τούτου συντρέχει, κατά την 
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κρίση του ∆ικαστηρίου, εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία η ανάκληση της πράξης διορισµού αντίκειται στις 

αρχές της χρηστής διοίκησης. 

Στη συνέχεια µε το υπ΄αριθµ. 1839/22-07-2019 έγγραφο του Ο.Π.Α.Ν. προς τη Νοµική Υπηρεσία του 

∆ήµου Νέας Ιωνίας ζητήθηκε η παροχή γνωµοδότησης, σύµφωνα µε το άρ. 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει 

τροποποιηθεί µε το άρθρο 54 του Ν. 4447/16,  σε συνδυασµό µε τα άρθρο 234 παρ. 1 και 240 παρ. 2 του Κ∆Κ 

που προβλέπουν ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ α΄ Βαθµού 

αποφασίζουν για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς 

και για την παραίτηση από αυτά. Η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.  

Ως εκ τούτου, σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθµ. 26894/23-09-2019 γνωµοδότηση της Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας σχετικά µε την µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της µε αρ. 1527/2019 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός), η οποία έχει ως εξής: 

«Την 23.7.2019 γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας η µε αρ. 1527/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός), σύµφωνα µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της κ. 

Ανδροµάχης Βλαχάκη του Κων/νου κατά του ΟΠΑΝ και κατά της µε αρ. 106/26.10.2016 αποφάσεως του κ. 

Προέδρου του ΟΠΑΝ. 

Η ανωτέρω απόφαση είναι πλήρως και επαρκώς εµπεριστατωµένη, περιέχουσα στο διατακτικό της πλήρεις 

και σαφείς αιτιολογίες, ώστε παρέλκει η άσκηση ενδίκου µέσου κατ’ αυτής. 

Ενόψει των ανωτέρω το νοµικό πρόσωπο του ΟΠΑΝ πρέπει να συµµορφωθεί µε την ανωτέρω απόφαση και 

να προβεί στην ακύρωση της µε αρ. 106/2098/26-10-2016 απόφασης του Προέδρου του νοµικού προσώπου 

και στη λύση της υπαλληλικής σχέσης της κ. Ανδροµάχης Βλαχάκη.» 

     Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλούνται τα µέλη του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν., αφού λάβουν υπόψη τη 

γνωµοδότηση της κ. Νοµικού Συµβούλου, να αποφασίσουν για την άσκηση ένδικου µέσου ή τη 

συµµόρφωση µε την 1527/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός 

σχηµατισµός) µε την οποία ακυρώνεται η µε αρ. 106/2098/26.10.2016 απόφαση του κ. Προέδρου 

του Ο.Π.Α.Ν. και να εξουσιοδοτήσουν τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω». 

 

 

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: 

 την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2273/26-09-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

 την υπ΄ αριθµ. 106/2098/26-10-2016 απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Προσώπου µε την 

οποία αποφασίσθηκε η µερική ανάκληση της υπ’ αριθµ.. 79/141/13-7-2007 Απόφασης 
Προέδρου του «Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Νέας Ιωνίας» 

 την αρ. 1527/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός) όπου 

έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της κ. Ανδροµάχης Βλαχάκη του Κων/νου κατά της µε αρ. 

106/26.10.2016 αποφάσεως του κ. Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. 

 το υπ΄αριθµ. 1839/22-07-2019 έγγραφο του Ο.Π.Α.Ν. προς τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Νέας 

Ιωνίας ζητήθηκε η παροχή γνωµοδότησης, σύµφωνα µε το άρ. 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε το άρθρο 54 του Ν. 4447/16,  σε συνδυασµό µε τα άρθρο 234 παρ. 1 και 240 

παρ. 2 του Κ∆Κ. 

 την µε υπ΄ αριθµ. 26894/23-09-2019 γνωµοδότηση της Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Νέας 

Ιωνίας σχετικά µε την µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της µε αρ. 1527/2019 αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -8- παρόντων (λόγω της µη προσέλευσης της κ. Π. Κάκκου)  

και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
 

 
Α. Την µη άσκηση ένδικου µέσου και τη συµµόρφωση µε την 1527/2019 απόφαση του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηµατισµός) µε την οποία ακυρώνεται η µε αρ. 

106/2098/26.10.2016 απόφαση του κ. Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν., καθ’ όσον δεν συντρέχει λόγος 

εφέσεως και 
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Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού 

Άθλησης & Νεολαίας ∆ήµου Ν. Ιωνίας» για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 
 

         Σπύρος Αµανατίδης 
 
 

Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

    

        Σπύρος Αµανατίδης 
 

 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 

3.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
4.  Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
5.  Κωνσταντίνος Ρίζος 
6.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
7.  Ιωάννης Οικονοµίδης 
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