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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 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  58 

 

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 

«Έγκριση του Πρακτικού επιλογής της τριµελούς επιτροπής για την πρόσληψη των (4) τεσσάρων  

ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου έως εννέα (09) µήνες για τη στελέχωση των καλλιτεχνικών 

τµηµάτων και την κάλυψη των αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας». 

 

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) 

 

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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2284/26-09-2019 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού επιλογής της τριµελούς επιτροπής για 

την πρόσληψη των (4) τεσσάρων  ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου έως εννέα (09) µήνες για 

τη στελέχωση των καλλιτεχνικών τµηµάτων και την κάλυψη των αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

     «Με την 23/3η/19-03-2019  Απόφαση του ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας και την υπ’ 

αριθµ.31977/9067/10-04-2019 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τακτικά µέλη του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. προκειµένου να 

αξιολογήσει τις αιτήσεις πρόσληψης συνολικά (4) τεσσάρων ατόµων που θα συνάψουν συµβάσεις µίσθωσης 
Έργου µέχρι εννέα (9) µήνες, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για στελέχωση των καλλιτεχνικών 

τµηµάτων του ΟΠΑΝ. 

     Σήµερα η παραπάνω επιτροπή αποτελούµενη από τους α) Γεωργούδη ∆ηµήτριο, τακτικό µέλος του ∆.Σ. του 

Ο.Π.Α.Ν. του Ο.Π.Α.Ν β) Οικονοµίδη Ιωάννη, τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., γ) 

Καρυπίδη Γεώργιο, τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σας εισηγούµεθα το υπ’ αριθµ. 2226/19-09-

2019 πρακτικό Επιλογής αξιολόγησης των αιτήσεων των (4) τεσσάρων ατόµων  για τη στελέχωση των 

καλλιτεχνικών τµηµάτων του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας προς έγκρισή σας ως εξής :  
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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Σήµερα  17/09/2019 και ώρα   20:00 µµ. συνήλθε στον ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Λ. Ηρακλείου 

268) η ορισθείσα µε την  υπ’ αριθµ.  23/3η/19-03-2019  Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας, επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφεροµένων για τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης 
Έργου, έναντι αντιτίµου, για χρονική περίοδο έως εννέα µήνες, συνολικά µε τέσσερα (04) άτοµα 

καλλιτεχνικού προσωπικού µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των 

πολιτιστικών- καλλιτεχνικών τµηµάτων και του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας» για την κάλυψη 

αναγκών του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας που εδρεύει στο ∆ήµο Ν. Ιωνίας του Νοµού Αττικής, 
προκειµένου να επιλέξει τους υποψηφίους, αποτελούµενη από τα µέλη: 

 

1. Γεωργούδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. 

2. Οικονοµίδης Ιωάννης, τακτικό µέλος του ∆. Σ. του Ο.Π.Α.Ν. 

3. Καρυπίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος του ∆. Σ. του Ο.Π.Α.Ν. 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την πράξη 31/5-7-2011 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας «Έγκριση δηµιουργίας ∆ηµοτικού Ωδείου Νέας 

Ιωνίας». 

2. Την υπ΄ αριθµ. 3/28-01-2019 πράξη  του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί Έγκριση σύναψης τεσσάρων 

(04) Συµβάσεων µίσθωσης έργου, αµειβόµενων αποκλειστικά από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο που 

εισπράττει ο Ο.Π.Α.Ν., για τη περίοδο 2019-2020. 

3. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 25780/05-04-2019 (Α∆Α:674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ)  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε 

την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η σύναψη συνολικά τεσσάρων (04) συµβάσεων µίσθωσης έργου 

διάρκειας έως ένα (01) έτος υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 

2527/1997, όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980. 

4. Την υπ’ αριθµ. 23/3η/19-03-2019 πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. «Συγκρότηση τριµελούς 

Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας για την περίοδο 2019-2020 και την υπ’ αριθµ. 31977/9067/10-04-2019 (Α∆Α:ΩΖ82ΟΡ1Κ-

8ΨΖ) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία συγκροτήθηκε η 

ανωτέρω Επιτροπή. 

5. Την 357 απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ.πρωτ.27829/27-7-2011 «Χορήγηση αδείας Ίδρυσης και λειτουργίας του 

Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας». 

6. Το ΦΕΚ.1902 τευχ. Β. 30-08-2011 «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου Νέας 

Ιωνίας». 

7. Την  υπ΄ αριθµ. 44/9η/18-06-2019  πράξη  του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί Έγκρισης πρόσληψης 

και καθορισµού ειδικοτήτων, Καλλιτεχνικού προσωπικού (Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου) για την περίοδο 2019-

2020 µε σύµβαση µίσθωσης έργου έναντι αντιτίµου. 

8. Την υπ’ αριθµ. 64604/17567/15-07-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

µε  θέµα «Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στο Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας 

∆ήµου Νέας Ιωνίας». 

9. Την προσωπική εκτίµηση των µελών της. 

 

 ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ  

 

Τους παρακάτω αναφερόµενους ανά ειδικότητα : 

 

1. Ειδικότητα ∆ιευθυντή Χορωδίας (1 άτοµο) ΚΩ∆. 100 

 ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΜΗΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

 

2. Ειδικότητα ∆ιευθυντή Παραδοσιακής Χορωδίας- Παραδοσιακό Τραγούδι-Βυζαντινής χορωδίας  

(1 άτοµο) ΚΩ∆. 101 

 ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 Σ∆ΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΜΗΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

 

3. Καθηγητή Μουσικής – Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής κατηγορίας ΠΕ (1 άτοµο) ΚΩ∆. 102 

 ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

 ΜΗΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
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4. Ειδικότητα ∆ασκάλα Χορού (Μπαλέτου) (1 άτοµο) ΚΩ∆. 103 

 ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΦΛΩΡΑ 

 ΜΕΡΜΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 

 ΤΣΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 ΚΑΤΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 ΟΡΦΑΝΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΦΑΝΗ 

 ΚΑΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

1. Αγγελίδης Νικόλαος       

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Γεωργούδης ∆ηµήτριος        

2. Οικονοµίδης Ιωάννης 

3. Καρυπίδης Γεώργιος 

 

                                                                                                                                                                                   

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

      Για την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής το οποίο έλαβε αριθµ. Πρωτ. 2226/19-09-2019 της επιτροπής 
αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφεροµένων για σύναψη σύµβασης Μίσθωσης Έργου για χρονικό διάστηµα µέχρι 
εννέα  (9) µήνες, µε συνολικά (4) τέσσερα άτοµα, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής.» 

 
 
 
 

        Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα 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. 2284/26-09-2019 εισήγηση, 

2. το υπ’ αριθµ. 2226/19-09-2019 πρακτικό Επιλογής αξιολόγησης των αιτήσεων των (4) τεσσάρων 

ατόµων. 

3. την υπ’ αριθµ. 44/9η/18-06-2019  Απόφαση ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί Έγκρισης 

πρόσληψης και καθορισµού ειδικοτήτων µε σύµβαση µίσθωσης έργου έναντι αντιτίµου & 

Καλλιτεχνικού προσωπικού (Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου) για την περίοδο 2019-2020 και της 
διάρκειάς τους». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -9- παρόντων  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  

 

Την έγκριση του υπ’ αριθµ. 2226/19-09-2019 πρακτικό Επιλογής αξιολόγησης των αιτήσεων των 

(4) τεσσάρων ατόµων καλλιτεχνικού προσωπικού µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: 

«Οργάνωση των πολιτιστικών- καλλιτεχνικών τµηµάτων και του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας» , που 

θα συνάψουν συµβάσεις Μίσθωσης Έργου έναντι αντιτίµου, για χρονική περίοδο έως εννέα 

µήνες, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για στελέχωση των καλλιτεχνικών τµηµάτων του 

ΟΠΑΝ για το έτος 2019-2020, το οποίο έχει αναλυτικά ως εξής: 
                                                                                                  

 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Σήµερα  17/09/2019 και ώρα   20:00 µµ. συνήλθε στον ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Λ. Ηρακλείου 

268) η ορισθείσα µε την  υπ’ αριθµ.  23/3η/19-03-2019  Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας, επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφεροµένων για τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης 
Έργου, έναντι αντιτίµου, για χρονική περίοδο έως εννέα µήνες, συνολικά µε τέσσερα (04) άτοµα 
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καλλιτεχνικού προσωπικού µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των 
πολιτιστικών- καλλιτεχνικών τµηµάτων και του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας» για την κάλυψη 

αναγκών του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας που εδρεύει στο ∆ήµο Ν. Ιωνίας του Νοµού Αττικής, 

προκειµένου να επιλέξει τους υποψηφίους, αποτελούµενη από τα µέλη: 

 

1. Γεωργούδης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. 

2. Οικονοµίδης Ιωάννης, τακτικό µέλος του ∆. Σ. του Ο.Π.Α.Ν. 

3. Καρυπίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος του ∆. Σ. του Ο.Π.Α.Ν. 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την πράξη 31/5-7-2011 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας «Έγκριση δηµιουργίας ∆ηµοτικού Ωδείου 

Νέας Ιωνίας». 

2. Την υπ΄ αριθµ. 3/28-01-2019 πράξη  του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί Έγκριση σύναψης 

τεσσάρων (04) Συµβάσεων µίσθωσης έργου, αµειβόµενων αποκλειστικά από έσοδα προερχόµενα από 

αντίτιµο που εισπράττει ο Ο.Π.Α.Ν., για τη περίοδο 2019-2020. 

3. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 25780/05-04-2019 (Α∆Α:674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ)  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

µε την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η σύναψη συνολικά τεσσάρων (04) συµβάσεων µίσθωσης 

έργου διάρκειας έως ένα (01) έτος υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 

του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980. 

4. Την υπ’ αριθµ. 23/3η/19-03-2019 πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. «Συγκρότηση 

τριµελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και 

Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας για την περίοδο 2019-2020 και την υπ’ αριθµ. 31977/9067/10-04-2019 

(Α∆Α:ΩΖ82ΟΡ1Κ-8ΨΖ) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία 

συγκροτήθηκε η ανωτέρω Επιτροπή. 

5. Την 357 απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ.πρωτ.27829/27-7-2011 «Χορήγηση αδείας Ίδρυσης και λειτουργίας 

του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας». 

6. Το ΦΕΚ.1902 τευχ. Β. 30-08-2011 «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου Νέας 

Ιωνίας». 

7. Την  υπ΄ αριθµ. 44/9η/18-06-2019  πράξη  του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί Έγκρισης 

πρόσληψης και καθορισµού ειδικοτήτων, Καλλιτεχνικού προσωπικού (Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου) για την 

περίοδο 2019-2020 µε σύµβαση µίσθωσης έργου έναντι αντιτίµου. 

8. Την υπ’ αριθµ. 64604/17567/15-07-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής µε  θέµα «Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στο Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και 

Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας». 

9. Την προσωπική εκτίµηση των µελών της. 

 

 ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ  

 

Τους παρακάτω αναφερόµενους ανά ειδικότητα : 

 

1. Ειδικότητα ∆ιευθυντή Χορωδίας (1 άτοµο) ΚΩ∆. 100 

 ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΜΗΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

 

2. Ειδικότητα ∆ιευθυντή Παραδοσιακής Χορωδίας- Παραδοσιακό Τραγούδι-Βυζαντινής χορωδίας  
(1 άτοµο) ΚΩ∆. 101 

 ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 Σ∆ΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΜΗΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

 

3. Καθηγητή Μουσικής – Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής κατηγορίας ΠΕ (1 άτοµο) ΚΩ∆. 102 

 ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

 ΜΗΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

4. Ειδικότητα ∆ασκάλα Χορού (Μπαλέτου) (1 άτοµο) ΚΩ∆. 103 

 ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΦΛΩΡΑ 

 ΜΕΡΜΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 

 ΤΣΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
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 ΚΑΤΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 ΟΡΦΑΝΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΦΑΝΗ 

 ΚΑΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

1. Αγγελίδης Νικόλαος       

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Γεωργούδης ∆ηµήτριος        

2. Οικονοµίδης Ιωάννης 

3. Καρυπίδης Γεώργιος 

 

 

 

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.  Πολυξένη Κάκκου 

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