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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό 20/2021 της (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,  
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών   

  
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενστάσεις για τις προσλήψεις στα 
εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωννιτών» 
 

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 11/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 το Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας 
και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1219/5-11-2021 πρόσκληση της Προέδρου, κ. Ελένης Ακονίδου, 
έχοντας λάβει υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), τις υπ’ αριθμ. 60249/22-
9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών καθώς και την υπ’ αριθμ. 
ΔΙα/Γ.Π.οικ. 66436/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) του Υπ. Εσωτερικών για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
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 επτά (7) σύμβουλοι 
αυτού, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ελένη Ακονίδου   - Πρόεδρος  
2. Βασίλειος Γιαννάκης  - Μέλος 
3. Ιωάννης Τσίμαρης  - Μέλος 
4. Ιωάννα Παπαευσταθίου  - Μέλος 
5. Αθανάσιος Μέμος  - Μέλος 
6. Γρηγόριος Τζίμας - Μέλος      
7. Νικόλαος Μακόπουλος - Μέλος      
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γεωργία Γιώτη, 2. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, 3. Μαρίνα Βρέλλη- 
Ζάχου και 4. Γιαννούλα Κούλα.   
 
    Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη παρευρέθηκαν οι εισηγητές: Δημήτριος 
Γκουγιάνος – Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υπάλληλος Τμήματος 
Προμηθειών, Φοίβος Παπαδόπουλος – Δ/ντής του Δ.Ω.Ι. και Μέλος της επιτροπής 
αξιολόγησης των υποψηφίων για τις προσλήψεις, Μαρία Βλάχου – Προϊσταμένη του 
Τμήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού και η Σοφία Τσιατούρα - 
Προϊσταμένη του Τμήματος Στήριξης του Προέδρου και των Συλλογικών Οργάνων για 
την τήρηση των πρακτικών.  
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Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σχετικά με τις 
ενστάσεις για τις προσλήψεις στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωννιτών» 
η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ελένη Ακονίδου, εισηγείται το θέμα και λέει: 
 

 «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, ύστερα από την έγκριση των πινάκων επιτροπής 
αξιολόγησης των υποψηφίων μουσικών στα μουσικά σύνολα της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης (Συμφωνική Ορχήστρα και Φιλαρμονική) με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας απασχόλησης κατά την εκπαιδευτική περίοδο 
2021-2022 δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

 

Κατόπιν αυτού εισηγούμαστε 

 
Α) Για τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, με κάλυψη της 
δαπάνης από ιδίους πόρους:  

Οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων για την πρόσληψη μουσικών στη 
Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, με κάλυψη της δαπάνης 
από ιδίους πόρους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, όπως αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ. 215/5-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης, διότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.   
 
 
Β) Για τη Φιλαρμονική, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους:  

Οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων για την πρόσληψη μουσικών στη 
Φιλαρμονική, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική 
περίοδο 2021-2022, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 216/5-11-2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, διότι δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις».   

  

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 20 πρακτικό της 
συνεδρίασης της 11-11-2021 κατά τη διάρκεια της οποίας το λόγο πήραν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ανέπτυξαν τις απόψεις τους. Ο κ. Νικόλαος 
Μακόπουλος, μέλος του Δ.Σ. ψηφίζει θετικά με την επισήμανση ότι όσοι υποψήφιοι 
προσληφθούν με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω  

 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

1) Για τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, με κάλυψη της 
δαπάνης από ιδίους πόρους:  

Οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων για την πρόσληψη μουσικών στη 
Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, με κάλυψη της δαπάνης 
από ιδίους πόρους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
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ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, όπως αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ. 215/5-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης, διότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.   
 
 
2) Για τη Φιλαρμονική, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους:  

Οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων για την πρόσληψη μουσικών στη 
Φιλαρμονική, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική 
περίοδο 2021-2022, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 216/5-11-2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, διότι δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις.   

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 227/2021. 
 
 

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