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Κοινυθελήρ Δπισείπηζη                 
Γήμος Καλαμαπιάρ 
Αγ. Νικολάος - Μικποςλέα 
Θεζ/νικη Σ.Κ.55132 
Σηλ.& Fax 2310 455988 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 12/15-09-2017 έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
Απ.απόθαζηρ 178/2017 

Θέμα: Καηαθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνχ 
ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζκ. 311/04-09-2017 αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ελφο 
(1) αηφκνπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε 
ηελ εηδηθφηεηα θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 

ήκεξα 15 επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 15.00 ζπλήιζε ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο χζηεξα απφ ηελ 
αξηζ.336/13-09-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο πνπ 
επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζε φια ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 Απ. ΤΠΔΓΓΑ 
43254/31.07.2007 γηα λα πάξεη απνθάζεηο γηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
      
Σφπνο ζπλφδνπ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ φηη παξαβξέζεθαλ ηα 7 απφ ηα 9 κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, άξρηζε ε ζπλεδξίαζε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

ΑΝΣΧΝΟΤΓΖ-ΙΧΑΝΝΙΓΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑ 
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΜΑΕΟΤΛΟΤΚΣΖ ΙΧΑΝΝΖ 
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΒΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
ΔΚΠ.ΔΜΠ.ΤΛ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ «Ο ΔΡΜΗ» 

ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟΤ ΘΧΜΑΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

 

ΜΑΒΙΓΖ ΣΑΤΡΟ 
ΜΔΛΟ Γ 

 

ΜΑΚΑΝΣΑΖ ΙΧΑΝΝΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

 

ΣΑΜΟΤΣΖ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΑ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

 

ΜΑΛΑΜΧ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ                                            
ΜΔΛΟ Γ.. 

 

 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε απαξηία ηνπ Γ.. κε ηνλ Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ, κε ηελ παξνπζία ησλ παξαπάλσ κειψλ 
ηνπ Γ.., άξρηζε ε ζπλεδξίαζε κε ηελ Πξνεδξία ηεο θαο Αλησλνχδε Οιπκπίαο. 

 
Η Πξφεδξνο εηζεγνχκελε ην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη «Καηαθχξσζε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
επηινγήο πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζκ. 311/04-09-2017 αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ελφο (1) αηφκνπ κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ηελ εηδηθφηεηα θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ.» είπε φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.176/2017 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ε επηρείξεζε πξνρψξεζε ζηελ επαλαπξνθήξπμε ζπλνιηθά 
ελφο (1) αηφκνπ θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ, θαηά ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν 2017-2018.  
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Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάηαμε θαη επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ έγηλαλ έπεηηα απφ ηελ αξηζκ.πξση.νηθ.14501/4-5-
2017(ΑΓΑ: 6Φ29465ΥΘ7-ΤΒΓ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 48 Ν.4325/2015 θαη ηελ ππ’αξηζκ. 311/04-09-2017 ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ.  
 
ηελ ζπλέρεηα, ε Πξφεδξνο παξνπζηάδεη ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζπζηάζεθε 
κε ηελ ππ’αξηζκ.140/2017 απφθαζε ηνπ Γ.., πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη θαη λα θαηαηάμεη ηνπο ππνςήθηνπο θαη 
πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπο θαη ηελ πξφζιεςε ησλ παξαθάησ: 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΖ  ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  
ΓΙΑ ΣΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΣΖ  ΠΡΟΣΤΠΖ ΥΟΛΖ ΥΟΡΟΤ ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.  
 

ήκεξα 15 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 14.00 κκ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ  Καιακαξηάο (Αγ.Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα) ζπλεδξίαζε ε Καιιηηερληθή Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ ηεο 

Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ αξηζκφ 140/2017 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδφζεθε 

λφκηκα ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο γηα ιήςε απφθαζεο ζην παξαθάησ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 Καηάπηιζη πινάκυν καηάηαξηρ ςποτηθίυν  για ηην ππόζλητη καλλιηεσνικού – διδακηικού 

πποζυπικού για ηη λειηοςπγία ηηρ Ππόηςπηρ σολήρ Υοπού  ηηρ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.  

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1. ΣΑΜΟΤΣΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 
2. ΜΑΣΘΑΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΒΑΣΗ 
3. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΟΤ ΝΑΣΑΑ  
4. ΡΩΜΑΪΓΟΤ ΓΟΜΝΑ  
 
ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο καδί  κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο: 
 
 ηελ ππ αξηζκ 176/2017 απφθαζε ηνπ Γ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 ηελ αξηζκ.πξση.νηθ.14501/4-5-2017 (ΑΓΑ:6Φ29465ΥΘ7-ΤΒΓ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ  
 ηελ κε αξηζκ.πξση.311/4-9-2017 ηελ πξνθήξπμε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

Καιακαξηάο  
 ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηέο δηθαηνινγεηηθά  
 ην ΠΓ.524/1980 (ΦΔΚ143Α) 
 Πξάμε 103/1-4-2014 VII Σκήκα Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ  

 

Καηαξηίδεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  
 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΦΖΦΙΧΝ 

 

ΑΡ. 
ΠΡΧΣ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΧΓ.   
ΘΔΖ

 

ΖΜΔΡΟΜ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

1.  DAMIANIDI INNA ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 01 08/09/2017 

2.  ΚΟΤΡΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 01 15/09/2017 
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2. ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

1. ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΧΝ 

1.1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ 

1. DAMIANIDI INNA 75 

1.2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ 

1. ΚΟΤΡΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 43 

2.3              ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΠΟΚΛΔΙΘΔΝΣΧΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΔΝΣΧΝ 

1. - - 
 

Σν πξαθηηθφ απηφ αθνχ αλαγλψζζεθε ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 
1. ΣΑΜΟΤΣΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 
2. ΜΑΣΘΑΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΒΑΣΗ 
3. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΟΤ ΝΑΣΑΑ  
4. ΡΩΜΑΪΓΟΤ ΓΟΜΝΑ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εηζήγεζε ηεο, ε Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
 
ΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ αθνχ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη έιαβαλ ππφςε ηνπο  
- ηελ αξίζκ.πξση.νηθ. 14501/4-5-2017(ΑΓΑ: 6Φ29465ΥΘ7-ΤΒΓ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 Ν.4325/2015  
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 524/1980 
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.30 παξ.2 ηνπ Ν.3274/2004 
- Σελ ππ’αξηζκ.176/01-09-2017 απφθαζε Γ.. 
- Σελ ππ’αξηζκ. 311/04-09-2017 ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ.  
- Σνπο πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο θαη επηηπρίαο, φπσο νξίδνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο φιεο δηαδηθαζίαο,  
- Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπηρείξεζεο 
θαη χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

ΑΠΟΦΑΙΕΟΤΝ ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

1. Δγθξίλνπλ ηα πξαθηηθά θαη ηνπ πίλαθεο επηινγήο, έηζη φπσο θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ επηηξνπή 
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
2. Σελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Α, θαηά ηελ 
αθαδεκατθή πεξίνδν 2017-2018 : 
 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΦΖΦΙΧΝ 

 

2. ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

2. ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΧΝ 

2.1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ 

ΑΡ. 
ΠΡΧΣ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΧΓ.   
ΘΔΖ

 

ΖΜΔΡΟΜ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

3.  DAMIANIDI INNA ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 01 08/09/2017 

4.  ΚΟΤΡΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΔ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ 01 15/09/2017 
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1. DAMIANIDI INNA 75 

2.2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ 

1. ΚΟΤΡΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 43 

2.3              ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΠΟΚΛΔΙΘΔΝΣΧΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΔΝΣΧΝ 

1. - - 
 

3. Η δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ αλψηαηε δηάξθεηα, πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ πξνθήξπμε, ελψ ν αξηζκφο ηνπ πξνζιεθζέληνο θαιιηηερληθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα εμαξηεζεί 
απφ ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή πεξίνδν θαη 
ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. 
4. Δμνπζηνδνηνχλ ηελ Πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηηο 
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.  

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 178/2017  
 
Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ.                       
             
          ΑΝΣΧΝΟΤΓΖ ΟΛΤΜΠΙΑ 
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
         
    ΟΛΟΜΧΝΙΓΟΤ ΔΛΙΑΒΔΣ 

 


