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   Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ.14/5-10-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αικσπίαο  
 
 
Αριθ. Απόθ: 60/2015  
 

Θέμα 1ο: ΠΡΟΛHΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ ΓΘΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΧΔΕΘΟ 
ΑΛΜΧΠΘΑ  ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΠΕΡΘΟΔΟΤ 2015 - 2016. 

 
ηελ Αξηδαία θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Αικσπίαο, ζήκεξα 05 Οκηωβρίοσ 2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 18:00μ.μ. 
ζπγθεληξώζεθε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αικσπίαο, 
ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση.: 948/02-10-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ δόζεθε 
ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν ρσξηζηά  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ 43254/31-7-2007 (ΦΔΚ 
1492/Β΄ /17-8-2007) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 
ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζκ. 
43254/31-7-2007 δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έμη (6) κέιε 
δειαδή:  
 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                             ΑΠΟΝΣΕ 
 

1. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΡΗΣΟ (Πξόεδξνο)                              1. ΠΑΡΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ (Μέινο) 

      2 . ΣΙΜΣΙΡΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ (Αλη/δξνο)                         2. ΚΟΤΚΛΙΓΗ ΜΑΡΙΟ (Μέινο)  

      3.  ΠΛΔΚΑ ΚΤΡΙΑΚΗ (Μέινο)                                         3.  ΣΟΪΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ (Μέινο)                                            

      4.  ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΙΑΓΗ ΣΑΤΡΟ (Μέινο)                

      5.  ΑΜΠΑΡΗ ΓΔΩΡΓΙΑ  (Μέινο) 

      6.  ΣΟΞΙΓΟΤ ΜΔΛΙΝΑ (Μέινο) 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Βαζηιεηάδνπ Υξηζηίλα ππάιιεινο ηεο ΓΗ.ΚΔ.Α γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Αικσπίαο ύζηεξα από ηε 
δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 
1o ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιώλ θαη ηκεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Αικσπίαο :Θεσξεηηθώλ θαη 
Αλσηέξσλ Θεσξεηηθώλ, πηάλνπ, θιαζηθήο θηζάξαο, ειεθηξηθήο θηζάξαο, βηνιηνύ, πλεπζηώλ 
(πλεπζηά μύιηλα “Κιαξηλέην” θαη πλεπζηά ράιθηλα “Σξνκπέηα”), αξκνλίαο, αληίζηημεο θνύγθα 
ζύλζεζε θαη κνπζηθήο πξνπαηδείαο ζα πξέπεη λα πξνζιάβνπκε θαζεγεηέο, δαζθάινπο θαη 
επηκειεηέο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015 - 2016.  
Λακβάλνληαο ππόςε ην κε αξ.πξση.27080/4-7-07 έγγξαθν ηνπ Α..Δ.Π. Πεξί κε ειέγρνπ ησλ 
πξνζιήςεσλ από ην Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ. 

ΑΔΑ: 72ΖΔΟΚΚΨ-ΝΣΑ



Το αρθ.14 παρ.2 εδαθ. γ' ηοσ ν.2190/94 για ηην μη σπαγωγή ζηην αρμοδιόηηηα ΑΣΕΠ ηης 

διαδικαζίας πρόζληψης εκπαιδεσηικού ή διδακηικού προζωπικού. 

 Καιείηαη ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

Σν Γ/θό πκβνύιην έρνληαο ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θαη ηα πξαθηηθά ηεο 
επηηξνπήο επηινγήο θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο 
ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
 
 
                                   

                                       Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ  Ο Μ Ο Φ Χ Ν Α 

 

1 Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ησλ παξαθάησ κνπζηθώλ ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ηεο 
επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 51/2015 
απόθαζε Γ. ηεο ΓΗΚΔΑ ζηηο παξαθάησ εηδηθόηεηεο: 

 
 
ηην ζτολή Θεωρηηικών              

και ανώηερων θεωρηηικών :        Οπξνύκεο Γεκήηξηνο 

                                                                                                  

      

ηην ζτολή πιάνοσ:                      Παπαδόπνπινο Θεόθηινο 

                                                         ηδεξνπνύινπ Αξεηή 

 

τολή βιολιού:                               Κππξαίνπ Αλδξνκάρε 

 

τολή ηλεκηρικής κιθάρας :         Παπαπέηξνπ Πέηξνο 

 

τολή κλαζικής κιθάρας :             Μεηζηγθόιαο Κσλ/λνο  

                                                         Ληπαξίλεο Ισάλλεο 

 

 

τολή κλαρινέηοσ:                        Σαζνύθαο Ισάλλεο 

 

τολή μονωδίας:                          Λύθα Μαξία  

 

τολή ηρομπέηας:                        Αβξακίδεο Γεώξγηνο 

 

τολή Μοσζικής Προπαιδείας:  Γηαιακά Γεσξγία 
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2. Οη  κνπζηθνί ζα πξνζιεθζνύλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ  
πνπ ζα μεθηλνύλ από 15/10/2015 θαη ζα ιήγνπλ 30/06/2015  γηα δηάζηεκα 8,5 κελώλ σο 
σξνκίζζηνη. 

3. Σν πνζό ακνηβήο νξίδεηαη από ην εληαίν κηζζνιόγην θαζώο πξνζαξκόδεηαη θαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4325/2015(ΦΔΚ 47/11-05-2015) άξζξν 26 παξ. 8. 
Σν ζύλνιν σξώλ δηδαζθαιίαο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 30 ώξεο εβδνκαδηαίνο βάζε Β.Γ. 
16/66. 

4. Η ΓΗΚΔΑικσπίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ αξηζκό ησλ εηδηθνηήησλ θαη 
ησλ ζέζεσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εγγξαθώλ ησλ καζεηώλ ηνπ Ξεληηίδεηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Αικσπίαο. 

5. Η ακνηβή ηνπο ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ: 02.02.03.60 κε ηίηιν ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2015, κε αληίζηνηρεο πηζηώζεηο ζε θσδηθνύο 
γηα ην έηνο 2016 

6.  Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν ηεο ΓΗΚΔΑ, γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη 
γηα όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

                                    Η απόθαζε απηή πήξε Αύμ. Αξηζ. 60/2015 

 
 

  Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
                        
 
                            
                                  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                         ΣΑ  ΜΔΛΗ                           
                                      (ππνγξαθή)                                        (ππνγξαθέο)                  

 
 
                                                   
                                                    
 
                                                    
                                                          Αθξηβέο Απόζπαζκα 
                                                    
                                                             Αξηδαία 5/10/2015 
   

 
   Ο Πρόεδρος  ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ΔΗ.ΚΕ.Α.                   

 
 
 
 
 

ΓΕΧΡΓΘΟΤ ΥΡΗΣΟ 

ΑΔΑ: 72ΖΔΟΚΚΨ-ΝΣΑ


		2015-10-07T15:32:12+0300
	Athens




