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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
   Από το Πρακτικό της αριθ.16/23-09-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας  
 
 
Αριθ. Απόφ: 53/2016  
 

Θέμα 1ο: ΠΡΟΣΛHΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 - 2017. 

 
Στην Αριδαία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Αλμωπίας, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. 
συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, 
ύστερα από την αριθ. πρωτ.:1063/19-09-2016 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 εννέα (9) μέλη 
δηλαδή:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

 

1. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος)         

2. ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντι/δρος)                 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (Μέλος)              

4.ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Μέλος)                                     

5. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ (Μέλος)  

6. ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (Μέλος)                

7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Μέλος) 

8. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ (Μέλος) 

9. ΑΜΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Μέλος)  

 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Βασιλειάδου Χριστίνα υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.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, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 



Για την λειτουργία των σχολών και τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αλμωπίας :Θεωρητικών και 
Ανωτέρων Θεωρητικών, πιάνου, κλασικής κιθάρας, ηλεκτρικής κιθάρας, βιολιού, πνευστών 
(πνευστά ξύλινα “Κλαρινέτο” και πνευστά χάλκινα “Τρομπέτα”), αρμονίας, αντίστιξης φούγκα 
σύνθεση και μουσικής προπαιδείας θα πρέπει να προσλάβουμε καθηγητές, δασκάλους και 
επιμελητές για το σχολικό έτος 2016 - 2017.  
Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.πρωτ.27080/4-7-07 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. Περί μη ελέγχου των 
προσλήψεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. 

Το αρθ.14 παρ.2 εδαφ. γ' του ν.2190/94 για την μη υπαγωγή στην αρμοδιότητα ΑΣΕΠ της 

διαδικασίας πρόσληψης εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού. 

 Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά 

Το Δ/κό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, και τα πρακτικά της 
επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού και μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας 
υπόψη την κείμενη νομοθεσία 
 
 
                                   

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1 Εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω μουσικών σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης της 
επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 47/2016 
απόφαση Δ.Σ της ΔΗΚΕΑ στις παρακάτω ειδικότητες: 

 
 
Στην σχολή Θεωρητικών              

και ανώτερων θεωρητικών :        Ουρούμης Δημήτριος 

                                                                                                  

      

Στην σχολή πιάνου:                      Παπαδόπουλος Θεόφιλος 

                                                         Ζαφειρίου Ζώης 

 

Σχολή βιολιού:                               Κυπραίου Ανδρομάχη 

 

Σχολή ηλεκτρικής κιθάρας :         Παπαπέτρου Πέτρος 

 

Σχολή κλασικής κιθάρας :            Μητσιγκόλας Κων/νος  

                                                          Λιπαρίνης Ιωάννης 

 

 

Σχολή κλαρινέτου:                        Βότσκος Σωκράτης 

 

Σχολή μονωδίας:                          Γκαϊντατζή Βιργινία 

 

Σχολή τρομπέτας:                        Αβραμίδης Γεώργιος 



 

Σχολή Μουσικής Προπαιδείας:  Γιαλαμά Γεωργία 

 

 

 

1. Οι  μουσικοί θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  
που θα ξεκινούν από 01/10/2016 και θα λήγουν 30/06/2017  για διάστημα 9 μηνών ως 
ωρομίσθιοι. 

2. Το ποσό αμοιβής ορίζεται από το νέο μισθολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4354/2015. 
Το σύνολο ωρών διδασκαλίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 ώρες εβδομαδιαίος βάση Β.Δ. 
16/66. 

3. Η ΔΗΚΕΑλμωπίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό των ειδικοτήτων και 
των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των 
εγγραφών των μαθητών του Ξενιτίδειου Δημοτικού Ωδείου Αλμωπίας. 

4. Η αμοιβή τους θα βαρύνει τον ΚΑ: 02.02.03.60 με τίτλο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ του προϋπολογισμού 2016, με αντίστοιχες πιστώσεις σε κωδικούς 
για το έτος 2017. 

5.  Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και 
για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

                                    Η απόφαση αυτή πήρε Αύξ. Αριθ. 53/2016 

 
 

  Αφού  συντάχθηκε  και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
 
                        
 
                            
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ                           
                                    (υπογραφή)                                          (υπογραφές)                  

 
 
                                                   
                                                    
 
                                                    
                                                          Ακριβές Απόσπασμα 
                                                    
                                                            Αριδαία 23/09/2016 
   

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

 
 
 
 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


