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Συνεδρίαση 2η 12/2/ 2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ: 45

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞHΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Έγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντίτιμου (ΑΡΘΡΟ 107 Ν.4483/2017).
Πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ

Αντιπρόεδρος: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΝΤΑ Γραμματέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

Τα μέλη: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΣΧΙΖΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΩΤΑ – ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ –
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΑΚΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΑΓΙΑΚΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΕΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΖΟΥΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :26…
ΑΠΟΝΤΕΣ :19…

οι εξής:

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ,
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΚΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΤΣΕΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1.

Απόντος και του Δημάρχου κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ
Απόντων και των Προέδρων της 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας κ.κ ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ΠΗΤΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑΣ
αν και εκλήθησαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 6763/8-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου
Παρόντων και των Προέδρων της 1ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας κ.κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΑΛΑΝΗ – ΤΖΑΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος έθεσε υπ όψη του Σώματος το υπ’ αριθ. 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και το σχετικό
εισηγητικό της Γ.Γ. του Δήμου κας Τσόγκα Κων/νας που έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
την αριθμ. πρωτ. οικ. 3995/ 21-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθμ. πρωτ. 6324/
1852/ 22-1-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019»,
σύμφωνα με το οποίο οι ΟΤΑ Α’ βαθμού καλούνται να υποβάλλουν άμεσα τα αιτήματά τους για έγκριση
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
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Για κάθε κατηγορία προσωπικού απαιτείται ξεχωριστή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία
θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους
προσωπικού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.
το αριθμ.πρωτ.οικ.3076/22-1-2019 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου προς τις λοιπές
Διευθύνσεις και τους Αντιδημάρχους για την υποβολή τυχόν αιτημάτων πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
για το έτος 2019.
το αριθμ.πρωτ.οικ.6769/8-2-2019 έγγραφο της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
Πολιτισμού & Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη
δεκαεπτά (17) καθηγητών μουσικής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της
δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 Ν.4483/2017), διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, ως εξής:
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Καθηγητή βιολιού
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή πιάνου
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής
Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή υποχρεωτικών & ανώτερων θεωρητικών
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή βιολιού
Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή κλασικής κιθάρας
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή πιάνου - δ/νσης χορωδίας
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή φλάουτου - φλογέρας
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή σαξοφώνου - ιστορίας της μουσικής
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικών συνόλων εγχόρδων νυκτών
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μονωδίας-μελοδραματικής
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικοκινητικής αγωγής (Σύστημα Orff) - σύγχρονου τραγουδιού
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών
Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ντραμς
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του
Δημοτικού Ωδείου, καθώς οι μουσικοί που υπηρετούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν
καλύπτουν όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για την διδασκαλία μαθημάτων μουσικής και δεν
δύνανται να καλύψουν τον μεγάλο αριθμό των μαθητών που αιτούνται την φοίτησή τους στο Ωδείο.
Το παραπάνω προσωπικό, θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017, όπως
ισχύει.
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου έχουν προβλεφθεί διακόσιες δέκα (210) θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων.
Παρακαλούμε
Να λάβετε απόφαση για την έγκριση πρόσληψης στο Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην εισήγηση, ως εξής:
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητή βιολιού
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή πιάνου
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής
Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή υποχρεωτικών & ανώτερων θεωρητικών
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή βιολιού
Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή κλασικής κιθάρας
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή πιάνου - δ/νσης χορωδίας
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή φλάουτου - φλογέρας
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή σαξοφώνου - ιστορίας της μουσικής
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικών συνόλων εγχόρδων νυκτών
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μονωδίας-μελοδραματικής
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικοκινητικής αγωγής (Σύστημα Orff) - σύγχρονου
τραγουδιού
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών
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Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ντραμς
Για το έτος 2019 η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα ανέλθει στα ποσά
58.000,00€ Τακτικές αποδοχές και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6041.11 και 15.000,00€ Εργοδοτικές Εισφορές και
θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6054.11 του τρέχοντος προϋπολογισμού.
Για το έτος 2020 η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα ανέλθει στα ποσά
116.000,00€ Τακτικές αποδοχές και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6041.11 και 29.000,00€ Εργοδοτικές Εισφορές και
θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6054.11 του προϋπολογισμού έτους 2020.
Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα
στοιχεία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

















Με ψήφους 24 έναντι 2 αρνητικών των κ.κ Παπανικολάου, Αθανασοπούλου, εγκρίνει την
πρόσληψη στο Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της
δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην εισήγηση, ως εξής:
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητή βιολιού
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή πιάνου
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής
Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή υποχρεωτικών & ανώτερων θεωρητικών
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή βιολιού
Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή κλασικής κιθάρας
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή πιάνου - δ/νσης χορωδίας
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή φλάουτου - φλογέρας
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή σαξοφώνου - ιστορίας της μουσικής
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικών συνόλων εγχόρδων νυκτών
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μονωδίας-μελοδραματικής
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικοκινητικής αγωγής (Σύστημα Orff) - σύγχρονου
τραγουδιού
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών
Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ντραμς
Για το έτος 2019 η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα ανέλθει στα ποσά
58.000,00€ Τακτικές αποδοχές και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6041.11 και 15.000,00€ Εργοδοτικές
Εισφορές και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6054.11 του τρέχοντος προϋπολογισμού.
Για το έτος 2020 η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα ανέλθει στα ποσά
116.000,00€ Τακτικές αποδοχές και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6041.11 και 29.000,00€ Εργοδοτικές
Εισφορές και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6054.11 του προϋπολογισμού έτους 2020.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2019…
Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ
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