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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

   Από  το  Πρακτικό  της  αριθ.13/28-09-2015 Συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας 
Αριθ. Αποφ : 58/2015

Θέμα 1ο:  Απόφαση Δ.Σ.  για πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο
Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας

Στην Αριδαία και  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αλμωπίας,  σήμερα  28 Σεπτεμβρίου 2015,  ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα  18:00μ.μ.
συγκεντρώθηκε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Αλμωπίας,
ύστερα από την αριθ.πρωτ 924/25-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε
στον καθένα  Σύμβουλο χωριστά  σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ
1492/Β΄ /17-8-2007) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία  (παρ.  1  του  άρθρου  4  της  αριθμ.
43254/31-7-2007  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  εννέα  (9)  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  έξι (6)  μέλη
δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)                      1. ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντι/δρος)

      2 . ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ   (Μέλος)                               2. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (Μέλος) 

      3.  ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ  (Μέλος)                           3. ΣΤΟΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μέλος)

      4.  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Μέλος)               

      5.  ΑΜΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  (Μέλος)

      6.  ΤΟΞΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (Μέλος)

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Βασιλειάδου Χριστίνα υπάλληλος της ΔΗ.ΚΕ.Α για την
τήρηση των πρακτικών.
   Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Αλμωπίας  ύστερα  από τη
διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του  για  το
1o θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:
Η ΔΗΚΕΑ ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Δ/ντή, θα πρέπει να
προβεί  στην  πρόσληψη,  όπως γίνεται  κάθε  χρόνο για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  Δημοτικού
Ωδείου Αλμωπίας.
Για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις τις οποίες και παραθέτω:

• Αρ. πρωτ.: 821/28-08-2015 Κζούνιας Μιχαήλ
• Αρ. πρωτ.: 827/31-08-2015 Αποστολίδης Παναγιώτης

Οι παραπάνω αιτούντες για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ο κ. Κζούνιας Μιχαήλ και ο κ.
Αποστολίδης  Παναγιώτης,  βρίσκονται  σήμερα  εδώ,  να  μας  δώσουν  συνέντευξη  και  να
αξιολογήσουμε σύμφωνα με την προκήρυξη ποιόν θα επιλέξουμε.
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Να  τους  καλέσουμε  λοιπόν  να  αναλύσουν  τα  προσόντα  τους  ώστε  να  επιλέξουμε  και  να
συνεχίσουμε  τη  διαδικασία  για  να  ξεκινήσει  τα  μαθήματα  το  Δημοτικό  Ωδείο  Αλμωπίας  διότι
οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είναι αρνητική κυρίως για τους μαθητές που θέλουν να ξεκινήσουν
τα μαθήματα.

Η κ. Αμπάρη Γεωργία, μέλος του Δ.Σ. πήρε το λόγο και είπε πως δεν συμφωνεί με την προκήρυξη
διότι θεωρεί πως υπάρχει ασάφεια ως προς τη δομή της.

Επίσης  θεωρεί  ότι  δεν  είναι  σε  θέση να  συμμετέχει  στη  διαδικασία  της  συνέντευξης  γιατί  δεν
γνωρίζει από μουσικά όργανα και πιστεύει ότι δεν είναι το Δ.Σ εις θέση να κρίνει ως προς την
επιλογή των υποψηφίων και πρότεινε να μη γίνει η συνέντευξη.

Ο Πρόεδρος παίρνοντας ξανά το λόγο είπε πως το Δ.Σ. του ΝΠΙΔ είναι αρμόδιο για να πάρει την
απόφαση,  για  την  έυρυθμη  λειτουργία  του  Δημοτικού  Ωδείου  και  πως  βάση  του  πίνακα
μοριοδότησης  της  προκήρυξης  θα  γίνει  και  η  επιλογή  του  Καλλιτεχνικού  Διευθυντή  για   να
ξεκινήσουν μαθήματα στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας.

Έτσι, για το Καλλιτεχνικό προσωπικό το οποίο άμεσα πρέπει να πιάσει δουλειά για να προσφέρει
γνώσεις και μιας και το ΝΠΙΔ μπορεί να προκυρήξει νόμιμα τον συγκεκριμένο πίνακα, ο Πρόεδρος
θεωρεί πως πρέπει να ψηφιστεί λόγο της ιδιαιτερότητας της στιγμής από το Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ το αν
θα συνεχιστεί ή όχι η διαδικασία.

Το Δ.Σ. ψήφισε υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας πλήν της  κ. Αμπάρη Γεωργίας. 

Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιοι πέρασαν από συνέντευξη.

Σύμφωνα με την προκήρηξη τα μόρια των δύο υποψηφίων είναι τα παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΟ
ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΗ
ΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠ
ΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΗ
ΔΗΚΕΑ 

ΠΡΟΥΠ
ΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΤΟΣ
ΔΗΚΕΑ

ΚΑΛ.ΛΙΤΕΧΝ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝ
ΕΙΑΚΗΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝ/ΞΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15 0 20 15 0 15 8 20 93

2 ΚΖΟΥΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ

15 0 0 0 15 5 5 20 60

Μετά από τη σχετική ανάλυση των προσόντων που εξετάστηκαν και απαιτούνται για τη θέση του
Καλλιτεχνικού  Διευθυντή  και  λαμβάνοντας  υπόψη,  τη  συνέντευξη  και  το  προσοντολόγιο  που
κατέθεσε ο κάθε ενδιαφερόμενος και τον πίνακα μοριοδότησης αυτός που πλήρει τις περισσότερες
προϋποθέσεις είναι ο κ. Αποστολίδης Παναγιώτης σε σχέση με τον κ. Κζούνια Μιχαήλ και πληρεί
σε κάθε περίπτωση τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 13 α΄ του Ν. 3207/03 (ΦΕΚ 302/Α/24-
12-2003),  σύμφωνα  με  τον  οποίο  ο  Διευθυντής  Μουσικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (Ωδείου,
Μουσικής  Σχολής  ή  παραρτήματος,  πρέπει  να  έχει  10  ετή  διδακτική  εμπειρία  στα  ως  άνω
εκπαιδευτήρια  και  να  είναι  κάτοχος  διπλώματος  σύνθεσης  ή  πιάνου  ή  οργάνου  συμφωνικής
ορχήστρας  ή  μονωδίας  ή  κλασσικής  κιθάρας  και  πτυχίου  φυγής,  του  κρατικού  Ωδείου
Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή ανωτέρας ή ανωτάτης
σχολής της αλλοδαπής.

 Γι αυτό το λόγο καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

 Το Δ/κό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική 
συζήτηση,

                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΟΨΗΦΙΑ
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• Εγκρίνει την πρόσληψη του κ. Παναγιώτη Αποστολίδη ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή του 
«Ξενιτίδειου Δημοτικού Ωδείου Αλμωπίας» της ΔΗΚΕΑ, για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

• Μειοψηφών της παρούσας απόφασης το μέλος του Δ.Σ. κ. Αμπάρη Γεωργία η οποία  
ψηφίζει λευκό.

•  Ο παραπάνω προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για διάστημα  8,5 μηνών, από 15 Οκτωβρίου 2015 εώς και 30 Ιουνίου 2016

• Το ποσό της αμοιβής του θα πιστώνεται στον ΚΑ:02.02.03.60 με τίτλο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ  του προϋπολογισμού 2015, με αντίστοιχες πιστώσεις σε 
κωδικούς για το έτος 2016

•  Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ, για την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων και για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

                      

 
Η απόφαση αυτή πήρε Αύξ. Αριθ. 58/2015

  Αφού  συντάχθηκε  και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

                       
                           
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ                          
                               (υπογραφή)                                  (υπογραφές)
                                                         

                                 
                                                    Ακριβές Απόσπασμα
                                                   
                                                      Αριδαία 28/09/2015

  

   Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΚΕ.Α.  

               
   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ             
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