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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό 4/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,  
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών   

  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη 
μουσικών στη Φιλαρμονική με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας 
απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, με κάλυψη της δαπάνης 
από ιδίους πόρους»  
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 25/2/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 το Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας 
και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα της Διεύθυνσης 
Νεολαίας και Άθλησης της επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 151/19-2-2020 
πρόσκληση της Προέδρου, κ. Ελένης Ακονίδου, και με την προεδρία αυτής.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών του Δ.Σ. ήταν παρόντες δέκα (10) 
σύμβουλοι αυτού, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ελένη Ακονίδου   - Πρόεδρος  
2. Βασίλειος Γιαννάκης  - Αντιπρόεδρος  
3. Ιωάννης Τσίμαρης  - Μέλος 
4. Αθανάσιος Μέμος - Μέλος      
5. Γρηγόριος Τζίμας - Μέλος      
6. Νικόλαος Μακόπουλος - Μέλος      
7. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου - Μέλος      
8. Γιαννούλα Κούλα - Μέλος      
9. Η Αλεξάνδρα Παπαχρήστου προσήλθε ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους 
Ιωάννας Παπαευσταθίου 
10. Η Ειρήνη Δαλιανούδη προσήλθε ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους Μαρίνας 
Βρέλλη-Ζάχου.  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παρασκευή Τσίλη. 
 

Επίσης παρευρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Δημητρούλα Ηγουμενίδη και 
Δονάτος Παπαδημητρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 

Παρόντες λοιποί: Δημήτριος Γκουγιάνος - Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών, 
Χρυσούλα Μαρούλη και Δημήτριος Αμπατζής - μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των 
υποψηφίων για τις προσλήψεις, Γεώργιος Μπαρμπούτης – Προϊστάμενος του Τμήματος 
Μισθοδοσίας και Προμηθειών, Μαρία Βλάχου - Προϊσταμένη του Τμήματος 
Υποστήριξης της Δ/νσης Πολιτισμού για την τήρηση των πρακτικών.  
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Στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
αξιολόγησης για την πρόσληψη μουσικών στη Φιλαρμονική με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-
2020, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους» η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ελένη 
Ακονίδου, δίνει το λόγο στον κ. Δημήτριο Αμπατζή, Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης 
των υποψηφίων για την πρόσληψη μουσικών στη Φιλαρμονική, ο οποίος αναπτύσσει την 
εισήγησή του ως ακολούθως:   

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 89/3-2-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΩ4ΘΟΛΝΒ-ΓΣΒ) ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των 
μουσικών συνόλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μερικής - ωρομίσθιας απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης από 
ιδίους πόρους, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, για την κάλυψη αναγκών της 
Φιλαρμονικής συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης η οποία συνέταξε το υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. 160/25-2-2020 Πρακτικό, και με το οποίο προτείνει τα εξής:  

«Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την πλήρωση 3 θέσεων για 
την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής Δήμου Ιωαννιτών, για την 
εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, με κάλυψη της δαπάνης  από ιδίους πόρους». 

Στα Ιωάννινα, σήμερα Τρίτη 25/02/2020 και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 
Ιωαννιτών, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 
υπ’αρ.154592/16-10-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τους: Χρυσούλα Μαρούλη – 
Καθηγήτρια Πιάνου και Διευθύντρια Δημοτικού Ωδείου, Δημήτριο Αμπατζή – 
Αρχιμουσικό Φιλαρμονικής Δήμου Ιωαννιτών και Γεώργιο Χλίτσιο – Καθηγητή 
Μουσικής - Αρχιμουσικό Συμφωνικής Ορχήστρας, για την αξιολόγηση των υποψηφίων 
της προκήρυξης για την πλήρωση 3 θέσεων για την κάλυψη των αναγκών της 
Φιλαρμονικής Δήμου Ιωαννιτών και αφού έλαβε υπόψη τους όρους της διακήρυξης και 
τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, κατατάσσει  τους υποψηφίους ανά ειδικότητα 
σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες μορίων.  

 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ- 

ΣΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. 
Σπουδές 

2.Προϋπη- 
ρεσία γενική 

– 
Προϋπηρεσία 

στο φορέα 

3.Καλλι

τεχνικό 

έργο κ 

Ειδικές  

Δραστη- 

ριότητες 

4.Κοινωνι- 

κά κ.λπ 

κριτήρια 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ- 
ΣΕΙΣ 

201 
(τενόρο 

σαξόφωνο) 

105/07-02-
2020 

- 11 - 5 16 1ος 
ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥ

ΣΑ 

202 
(βαρύτονο 
σαξόφωνο) 

101/10-02-
2020 - 11 - - 11 

1ος 
ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥ

ΣΑ 
203 

(Ντραμς/ 
κρουστά) 

136/14-02-
2020 10 - - - 10 

1ος 
ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥ

ΣΑ 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΟΥΛΗ  
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ  
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΙΤΣΙΟΣ»  

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ελένη Ακονίδου, κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί σε έκφραση 

γνώμης και στη λήψη απόφασης. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως προκύπτει από το απομαγνητοφωνημένο με αριθμό 4 πρακτικό της 
συνεδρίασης της 25-2-2020 κατά τη διάρκεια της οποίας το λόγο πήραν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ανέπτυξαν τις απόψεις τους.  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 
κατάταξης της επιτροπής    

αποφασίζει ομόφωνα 
 

1) Εγκρίνει τους πίνακες της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων μουσικών 
για τη Φιλαρμονική, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
– ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, με κάλυψη της 
δαπάνης από ιδίους πόρους.  

 
2) Την πρόσληψη τριών (3) μουσικών για την κάλυψη αναγκών της Φιλαρμονικής της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 
Ιωαννιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής - 
ωρομίσθιας απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, με κάλυψη της 
δαπάνης από ιδίους πόρους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατάταξης, ήτοι:  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ- 

ΣΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. 
Σπουδές 

2.Προϋπη- 
ρεσία γενική 

– 
Προϋπηρεσία 

στο φορέα 

3.Καλλι

τεχνικό 

έργο κ 

Ειδικές  

Δραστη- 

ριότητες 

4.Κοινωνι- 

κά κ.λπ 

κριτήρια 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ- 
ΣΕΙΣ 

     
 201: Μουσικός Εκτελεστής Τενόρο Σαξόφωνο – Μία (1) Θέση:                                     

 
201 

(τενόρο 
σαξόφωνο) 

105/07-02-
2020 

- 11 - 5 16 1ος 
ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥ

ΣΑ 

     
 202: Μουσικός Εκτελεστής Βαρύτονο Σαξόφωνο – Μία (1) Θέση:                                     

 
202 

(βαρύτονο 
σαξόφωνο) 

101/10-02-
2020 - 11 - - 11 

1ος 
ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥ

ΣΑ 

     
 203: Μουσικός Εκτελεστής Ντραμς/κρουστά – Μία (1) Θέση:                                     

 
203 

(Ντραμς/ 
κρουστά) 

136/14-02-
2020 10 - - - 10 

1ος 
ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥ

ΣΑ 
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3) Τυχόν ανάγκες του τμήματος σε καλλιτεχνικό προσωπικό, που θα προκύψουν 
στη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου (παραιτήσεις, μη αποδοχή θέσεων κ.λ.π.) θα 
καλυφθούν από τους πίνακες αξιολόγησης. 

4) Η αμοιβή των προσλαμβανομένων θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες  
διατάξεις για τις αντίστοιχες ειδικότητες με ωρομίσθια απασχόληση. 

5) Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ελένη Ακονίδου, να προβεί σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της παραπάνω 
απόφασης.  

6) Ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2020. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ        ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
                                                    (Ακολουθούν υπογραφές) 
         
      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
         ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΝΙΔΟΥ  

ΑΔΑ: ΩΒΑ4ΟΛΝΒ-Ν5Π
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