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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

   Α.Π. :1575-15/07/2016 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  του πρακτικού της με αριθμό 08/2016 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                          Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  

                   ΠΑΡΟΥ                                                                   της Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου 

             (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)    
 

 

 

 

 

           Απόφαση: 60/2016                     Π ε ρ ί λ η ψ η:   Καθορισμός θέσεων για πρόσληψη 

τεσσάρων ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη 

της δαπάνης από ιδίους πόρους.  

 
 
 

Στην Πάρο σήμερα 13
η
 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., μετά την υπ’ αριθ. 1509/08-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

43254/31.07.07 ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1492/2007 τεύχος Β’ - λειτουργία και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 

Δημοτικών Επιχειρήσεων), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 11 Συμβούλων παρόντες ήταν 8. 
 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. 

2.  

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

Αθανάσιος Μαρινόπουλος  

Στυλιανός Μπόνης  

Μαρία Περαντινού 

Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου  

(Αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεωργίου Λουκή)  

Ιωάννα Μαλάμου   

Αναστάσιος Βαρβέλης  

Δημήτριος Γεωργιάδης  

Εργίνα Τριβυζά  

(Αναπληρωματικό μέλος της κ. Ε. Παπουλή) 

 

1. 

2. 

3.   

  

  

Αργυρώ Βαβανού  

Κων/νος Μαζαρός 

Ιωάννης Αποστόλου 

 

 

                   

Παρούσα ήταν η κ. Ειρήνη Κυριαζάνου Γενική Διευθύντρια της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.      

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Μαρουσώ Μπιζά Γραμματέας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της  συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τo θέμα της  ημερήσιας διάταξης. 

 
 

        Θέμα  2
ο
 
 
  (1

ο
 Η.Δ.)                                   Εισηγητής: Αθανάσιος Μαρινόπουλος  

 

Κατόπιν του υπ’ αριθ. 13996/2016  εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών – Διεύθυνση 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, εγκρίνεται  η 

απασχόληση τεσσάρων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 

την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  
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Στο συγκεκριμένο έγγραφο μας ενημερώνουν πως ο καθορισμός του αριθμού και των 

ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον φορέα μας θα γίνει από 

το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, βάση των αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο 

πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016.   

Η αμοιβή των συγκεκριμένων εργαζομένων θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.  

Προτείνω την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:  
 

- 1 Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Δήμου Πάρου ΔΕ 

- 1 Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πάρου ΔΕ 

- 1 Κοινωνικός Λειτουργός για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ΤΕ  

- 1 Υπάλληλος Καθαριότητας ΥΕ 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 

του ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, σε περίπτωση που 

η πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους 

καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, για χρονικό διάστημα έως 8 ή 9 μήνες.  

Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από 

την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 ν. 

4305/2014).  

 

Το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει. 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Α. Μαρινόπουλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 

του άρθρου 3 της 25027/1984 Υπουργικής Απόφασης  και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α    

 
 Εγκρίνει τον καθορισμό θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 13996/2016  εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών – Διεύθυνση 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, βάση των 

αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 

της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2016, όπως περιγράφεται παρακάτω:  

 

- 1 Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Δήμου Πάρου ΔΕ 

- 1 Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πάρου ΔΕ 

- 1 Κοινωνικός Λειτουργός για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ΤΕ  

- 1 Υπάλληλος Καθαριότητας ΥΕ 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 

του ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, σε περίπτωση που 

η πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους 

καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, για χρονικό διάστημα έως 8 ή 9 μήνες.  

Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από 

την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 ν. 

4305/2014).  

Η αμοιβή των συγκεκριμένων εργαζομένων θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 60/2016 

 

         Ύστερα από την εξάντληση του θέματος  Η.Δ.,  λύθηκε η συνεδρίαση. 
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Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω. 
 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                                                      Τα  Μέλη 
  
 

       

                (Τ.Υ.)                                                                                                                            (Τ.Υ.) 
 

 

 

      Αθανάσιος Μαρινόπουλος                                                      

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ακρίβεια 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

    Αθανάσιος Μαρινόπουλος                                                                    Μπιζά Μαρουσώ 

 

 

Στυλιανός Μπόνης 

Μαρία Περαντινού   

Αναστάσιος Βαρβέλης   

 Ιωάννα Μαλάμου 

Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου  

Δημήτριος Γεωργιάδης  

Εργίνα Τριβυζά 

ΑΔΑ: 7ΞΔΧΟΡΔΩ-Ζ1Φ


		2016-07-21T12:47:50+0300
	Athens




