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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.15/2019 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης 170/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

« Κατάργηση ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Πεντέλης και 
αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Πεντέλης». 

 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 30 του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2019  
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00,μ.μ συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 19427/26.9.2019 
έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
τριάντα δύο   (32) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
3. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ        ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
10.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ      « 
11.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
12.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ             « 
13.ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   « 
14.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    « 
15.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
16.ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       « 
17.ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      « 
18.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
19.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
20.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     «  
21.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      « 
22.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ       « 
23.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
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24.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    « 
25.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
26.ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ        « 
27.ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ        « 
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     « 
29. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     «    
30. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      « 
31. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      « 
32. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      «   
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1.ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν) 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  
Μετά την απόσυρση του 5ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την αίθουσα:  
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης και τα μέλη 
αυτής, κ. Βιλιώτης Ηλίας, κ. Τόλιος Νικόλαος, κ.Βορέας Γεώργιος, κ.Μούστρης Παναγιώτης, κ. 
Τζεβελέκας Γεώργιος, κ. Μουαμελετζής Γεώργιος κ. Κολιός Μιχάλης και κ. Μωραϊτης Κωνσταντίνος. 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Μπροστά Μαζί» κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος καθώς επίσης και τα 
μέλη αυτής κα Γκρέτσα Ελένη και κα Μαντέλη Θέκλα.   
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Νέοι Άνθρωποι -Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης καθώς 
επίσης και το μέλος αυτής κ. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος. 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων  
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Πεντελήθεν» κ. Κατσικογιάννης Γεώργιος. 
 

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Εγγλεζοπούλου Αναστασία  για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,  έδωσε τον λόγο στη 
Δήμαρχο η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26-9-2019 εισήγηση της,  η οποία λέει τα 
εξής: 
Με τη με αρ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης, η οποία δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ τ. Β΄ 688/29.4.2011, συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» (εφεξής ΟΠΑΘ), μετά από συγχώνευση 

σε ένα Νομικό Πρόσωπο των τότε υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Πνευματικό Κέντρο Νέας 

Πεντέλης», «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πεντέλης» και «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μελισσίων με 

σκοπό την ουσιαστική συμμετοχή, ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου για 

τη δημιουργία 

και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, αθλητικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 

δραστηριότητας στην περιφέρεια του Δήμου. 

 
Με την προτεινόμενη κατάργηση του ανωτέρω ΝΠΔΔ θα υπάρξουν άμεσα σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας και μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς πολλές κοινές υπηρεσίες όπως 

μισθοδοσία, προμήθειες κλπ. θα αντιμετωπισθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ταυτόχρονα θα 

υπάρξει και καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού  
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Η διαδικασία της κατάργησης ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ο.Τ.Α. προβλέπεται 

από τις παρ. 3 και 5 του αρ. 241 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 69 του Ν.4483/17 και έχουν ως εξής :  

«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της 

πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία 

περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος 

σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες 

συνεχίζονται αυτοδικαίως από το δήμο ή κατά του δήμου χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από 

μέρους του για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Εντός ενός (1) μηνός 

από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω πράξης, ο δήμος συστήνει επιτροπή για τη διενέργεια 

απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε αυτόν από το 

καταργούμενο νομικό πρόσωπο. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

αποστέλλεται στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. 

Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοδευόμενη από απόσπασμα της 

εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το δήμο 

ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία 

βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.  

5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο 

Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει.»  

 
Διευκρινιστικά, με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 4147/2013 ορίζεται ότι :  

«… 2.Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση 

δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226-270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006). Οι 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…». 

 

Τέλος, και όσον αφορά το προσωπικό του καταργούμενου νπδδ ειδικότερα, αντί των 

διατάξεων του Ν. 1188/1981 που αναφέρεται στην παρ. 5 του αρ. 241 Ν. 3463/06, που έχει 

καταργηθεί, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 219 του 

Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού ΟΤΑ) στις οποίες ορίζονται τα εξής:  

«1.Στις περιπτώσεις κατάργησης Δήμου και ένωσης του με άλλο Δήμο, το προσωπικό του 

καταργούμενου Δήμου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου με τον οποίο ενώνεται, με την 

ίδια σχέση εργασίας που έχει, και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, 

θέσεις.  

2.Αν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου στον οποίο ενώνεται ο καταργούμενος 

Δήμος δεν υφίστανται κενές θέσεις αντίστοιχες προς τις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις 

του καταργούμενου Δήμου, αυτές δημιουργούνται με τροποποίηση του εντός προθεσμίας έξι (6) 

μηνών. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέ εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι 

προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο.  

5.Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται, αναλόγως, και για το προσωπικό των 

δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που καταργούνται, και αναλαμβάνει 

ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα απευθείας ή όχι την εκπλήρωση του σκοπού τους.» 
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Στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

απασχολούνται 4 άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα 4 υπάλληλοι σε εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων απασχολούνται με συμβάσεις έργου, ως κατωτέρω αναλυτικά παρατίθεται. Λόγω της 

κατάργησης του ΟΚΠΑ, το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να ενταχθεί στο Δήμο, όπως 

αναλυτικότερα παρατίθεται κατωτέρω. 

 

Μετά ταύτα, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για : 

Α) Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Πεντέλης», τις αρμοδιότητες του οποίου θα αναλάβει να ασκεί απευθείας ο Δήμος Πεντέλης με την 

ένταξη των δραστηριοτήτων του, την εκπλήρωση των σκοπών του, τη μεταφορά του προσωπικού 

του, των περιουσιακών του στοιχείων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του, στην 

οργανωτική, διοικητική και υπηρεσιακή δομή του Δήμου, ο οποίος και θα αποτελεί καθολικό διάδοχο 

αυτού. 

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επακολουθήσει τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με την οποία θα συσταθούν οι θέσεις του 

προσωπικού και θα περιγραφούν οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κατάργηση του ΟΠΑΘ. 

Από την έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, ήτοι μετά τη 

δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που θα 

εγκρίνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάργησή του, τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος υπεισέρχεται ως 

καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα, στις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις αυτού, στις εκκρεμείς συμβάσεις κ.λ.π.. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως 

από το δήμο ή κατά του δήμου χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση 

και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.  

Επίσης μεταβιβάζονται στο Δήμο χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του ΝΠΔΔ. 

 Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο 

συνεχίζουν να υλοποιούνται από το διάδοχο φορέα που είναι ο Δήμος. 

 

Β) Τη μεταφορά του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Πεντέλης, η οποία θα γίνει έπειτα από τη 

δημοσίευση της κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. στο ΦΕΚ κατά τα ανωτέρω.  

Το προσωπικό αυτό του ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Δήμου, με την ίδια 

σχέση εργασίας που έχει, και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις, 

και πιο αναλυτικά :  

 

 

Ι. Στον ΟΠΑΘ απασχολούνται 4 άτομα μόνιμο προσωπικό σε εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων και συγκεκριμένα: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΤΖΙΟΥΜΑ ΟΛΓΑ ΠΕ/ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

4 ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ16/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Λόγω της κατάργησης του ΝΠΔΔ το παραπάνω προσωπικό της περίπτωσης Ι  θα πρέπει να 

ενταχθεί στο Δήμο Πεντέλης σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου και όπου δεν υπάρχουν κενές 

οργανικές, σε προσωποπαγείς θέσεις και έως την τροποποίηση του ΟΕΥ που θα ακολουθήσει της 

απόφασης αυτής. 

  

Η πράξη μεταφοράς και κατάταξης θα γίνει από το αρμόδιο για διορισμό όργανο και θα 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την απόφαση κατάργησης του Νομικού Προσώπου και μετά τη 
δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης για το έτος 
2019 σύμφωνα με την υπ’αριθ.19500/27-9-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου είναι οι εξής:  
 

Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20-6041.002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ σε εκτελ.δικαστ.αποφ 2.032,00€ 
 

20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου 
ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 

547,82 € 

15-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

6.116,00€ 
 

15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ προσωπικού 1.517,38€ 

00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 

1.250,00€ 

15-8117 ΠΟΕ Λοιπά  έξοδα συνένωσης  ΟΠΑΘ 65.720,81€ 

15-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής 
διαδικασίας 

40.000,00€ 
 

15-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π 6,000.00€ 
 

Παρακαλώ για την ψήφιση του θέματος σύμφωνα με την εισήγηση. 

 
 
 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου.  
Έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ.3 και 5 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 69 του Ν.4483/2017 

• Τις διατάξεις των άρθρων 226-270 του Ν. 3463/2006, άρθρο 16 παρ.2 Ν.4147/2013 

• Τις διατάξεις των άρθρου 219 παρ. 1,2,5 του Ν.3584/2007.  

• Την υπ’ αριθμ. 19500/27-9-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

• Την υπ΄αριθμ. 42/2011 ΑΔΣ Δήμου Πεντέλης (ΦΕΚ Β 688/29.4.2011)  
 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα 
επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Διαφώνησαν  και ψήφισαν ΚΑΤΑ:  
   Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ .Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι αυτού,  κ. Κολιός Μιχαήλ, κ. Βιλιώτης Ηλίας, κ. Τόλιος Νικόλαος, κ. Μούστρης 
Παναγιώτης, κ.Τζεβελέκας Γεώργιος, κ. Μουαμελετζής Γεώργιος, κ.Μωραϊτης Κωνσταντίνος 
κ.Βορέας Γεώργιος.   
Ο Επικεφαλής του συνδυασμού «Μπροστά Μαζί» κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι αυτού κα Μαντέλη Θέκλα και κα Γκρέτσα Ελένη 
Ο Επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι -Νέα Άρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνιος και ο 
δημοτικός σύμβουλος αυτού, κ. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος.  
Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Πεντελήθεν» κος Κατσικογιάννης Γεώργιος.  

 
Με ψήφους  Δέκα Εφτά  (17) ΥΠΕΡ και δεκαπέντε  (15) ΚΑΤΑ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων  
κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη, κ. Κολιού Μιχαήλ, κ. Βιλιώτη Ηλία, κ. Τόλιου Νικόλαου, κ. 
Μούστρη Παναγιώτη, κ.Τζεβελέκα Γεώργιου, κ. Μουαμελετζή Γεώργιου, κ.Μωραϊτη Κωνσταντίνου 
κ.Βορέα Γεώργιου, κ. Κοντουλάκου Ελευθέριου, κας Μαντέλη Θέκλα και κας Γκρέτσα Ελένη, κ. 
Φειδοπιάστη Αντώνιου, Καλλιανιώτη Κωνσταντίνου και κου Κατσικογιάννη Κωνσταντίνου. 
 
Α) Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Πεντέλης», τις αρμοδιότητες του οποίου θα αναλάβει να ασκεί απευθείας ο Δήμος Πεντέλης με την 

ένταξη των δραστηριοτήτων του, την εκπλήρωση των σκοπών του, τη μεταφορά του προσωπικού 

του, των περιουσιακών του στοιχείων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του, στην 

οργανωτική, διοικητική και υπηρεσιακή δομή του Δήμου, ο οποίος και θα αποτελεί καθολικό διάδοχο 

αυτού. 

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επακολουθήσει τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με την οποία θα συσταθούν οι θέσεις του 

προσωπικού και θα περιγραφούν οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κατάργηση του ΟΠΑΘ. 

Από την έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, ήτοι μετά τη 

δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που θα 

εγκρίνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάργησή του, τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος υπεισέρχεται ως 

καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα, στις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις αυτού, στις εκκρεμείς συμβάσεις κ.λ.π.. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως 

από το δήμο ή κατά του δήμου χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση 

και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.  

Επίσης μεταβιβάζονται στο Δήμο χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του ΝΠΔΔ. 

 Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο 

συνεχίζουν να υλοποιούνται από το διάδοχο φορέα που είναι ο Δήμος. 

 

Β) Τη μεταφορά του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. στον Δήμο Πεντέλης, η οποία θα γίνει έπειτα από τη 

δημοσίευση της κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. στο ΦΕΚ κατά τα ανωτέρω.  

Το προσωπικό αυτό του ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Δήμου, με την ίδια 

σχέση εργασίας που έχει, και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις, 

και πιο αναλυτικά :  

 

Ι. Στον ΟΠΑΘ απασχολούνται 4 άτομα μόνιμο προσωπικό σε εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων και συγκεκριμένα: 

ΑΔΑ: ΨΕ6ΔΩΞ3-9Υ7



7 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΤΖΙΟΥΜΑ ΟΛΓΑ ΠΕ/ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

4 ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ16/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Λόγω της κατάργησης του ΝΠΔΔ το παραπάνω προσωπικό της περίπτωσης Ι  θα πρέπει να 

ενταχθεί στο Δήμο Πεντέλης σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου και όπου δεν υπάρχουν κενές 

οργανικές, σε προσωποπαγείς θέσεις και έως την τροποποίηση του ΟΕΥ που θα ακολουθήσει της 

απόφασης αυτής. 

  

Η πράξη μεταφοράς και κατάταξης θα γίνει από το αρμόδιο για διορισμό όργανο και θα 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την απόφαση κατάργησης του Νομικού Προσώπου και μετά τη 
δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης για το έτος 
2019 σύμφωνα με την υπ’αριθ.19500/27-9-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου είναι οι εξής:  

 
 

Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20-6041.002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ σε εκτελ.δικαστ.αποφ 2.032,00€ 
 

20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου 
ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 

547,82 € 

15-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

6.116,00€ 
 

15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ προσωπικού 1.517,38€ 

00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 

1.250,00€ 

15-8117 ΠΟΕ Λοιπά  έξοδα συνένωσης  ΟΠΑΘ 65.720,81€ 

15-6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής 
διαδικασίας 

40.000,00€ 
 

15-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π 6,000.00€ 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     

1. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
      2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

      3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
      4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

      5. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 

      7. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  
      8. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  

             9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
      10. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ     11. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
      12. ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

      13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   14. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      15. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      16. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                       17. ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      18. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      19. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

      20. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      21. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

      22. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
      23. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      24. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
      25. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 

      26. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ 
      27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

      28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

29. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
      30. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

31. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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