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

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ην πξαθηηθό ηεο 13/21.10.2014 έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
Απ.απόθαζηρ 150/2014 

Θέκα: Καηαθύξσζε πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο επηινγήο 
πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζκ.1574/6-10-2014 
αλαθνίλσζε πξόζιεςεο ελόο (1) αηόκνπ κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κε ηελ 
εηδηθόηεηα ΓΔ Γάζθαινπ Μνπζηθήο 

ήκεξα 21 Οθησβξίνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14.00 ζπλήιζε ην Γ.. ηεο επηρείξεζεο γηα λα πάξεη 
απνθάζεηο γηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 
Σόπνο ζπλόδνπ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη παξαβξέζεθαλ ηα 6 από ηα 11 κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, άξρηζε ε ζπλεδξίαζε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

ΦΑΚΙΡΖ ΑΝΑΣΑΙΑ 
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΜΑΚΑΝΣΑΖ ΙΧΑΝΝΖ  
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

XΔΙΜΧΝΙΓΟΤ ΚΛΑΙΡΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΓΚΟΓΚΟ ΚΧΝ/ΝΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΙΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΚΟΤΛΟΤΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΒΑΙΛΔΙΑΓΖ ΓΔΧΡΓΙΟ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΒΔΝΔΣΖ ΥΡΖΣΟ  
ΔΚΠ.ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΒΑΡΤΠΑΣΖ ΚΤΡΙΑΚΖ 
ΜΔΛΟ Γ.. 

ΣΑΝΙΓΟΤ ΙΧΑΝΝΑ  
ΔΚΠ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 

 
Σελ θα.Δκκαλνπειίδνπ ηαπξνύια αληηθαηέζηεζε ε θα.Υεηκσληδνπ Κιαίξε 
 
Ζ Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη «Καηαθύξσζε πξαθηηθνύ ηεο 
επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζκ.1574/6-10-2014 αλαθνίλσζε πξόζιεςεο ελόο (1) 
αηόκνπ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κε ηελ εηδηθόηεηα ΓΔ Γάζθαινπ 
Μνπζηθήο» είπε όηη, ε επηρείξεζε πξνρώξεζε ζηελ πξνθήξπμε κε Αξ.Πξση.1574/6-10-2014, γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ΚΓΑΠ-κεΑ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηνύλ νη αλάγθεο γηα ην έηνο 2014-
2015 ηεο επηρνξεγνύκελεο δξάζεο από ην ΔΠΑ γηα ην Πξόγξακκα «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο & 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/137/19318/22-8-2014 απόθαζε 
ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280/Α’) θαη ηελ ππ’αξηζκ.118/2014 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ.  
 
 
ηελ ζπλέρεηα, ε Πξόεδξνο παξνπζηάδεη ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ, ε νπνία 
ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ.121/2014 απόθαζε ηνπ Γ.., πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη θαη λα θαηαηάμεη ηνπο 
ππνςήθηνπο θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ησλ παξαθάησ πηλάθσλ: 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΖ  ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΖ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Κ.Γ.ΑΠ.-Μ.ΔΑ  ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

ήκεξα 21 Οθησβξίνπ 2014 θαη ώξα 13.00 κκ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 
Γήκνπ  Καιακαξηάο (Αγ.Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα) ζπλεδξίαζε ε Καιιηηερληθή Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ αξηζκό 121/2014  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ 
επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο γηα ιήςε απόθαζεο ζην παξαθάησ ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο : 
 Καηάπηιζη πινάκυν καηάηαξηρ ςποτηθίυν  για ηην ππόζλητη ενόρ (1) αηόμος με ηην 

ειδικόηηηα ηος Γαζκάλος Μοςζικήρ ΓΔ ζσολήρ ανυηέπυν θευπηηικών – ζύνθεζηρ για ηο 
ημήμα Κ.Γ.Α.Π. - ΜΔ.Α. πποκειμένος να καλςθθούν οι ανάγκερ για ηο έηορ 2014-2015 ηηρ 
επισοπηγούμενηρ δπάζηρ  από ηο ΔΠΑ για ηο ππόγπαμμα «ΔΝΑΡΜΟΝΙΖ 
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΕΧΖ» 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1. ΚΟΤΛΟΤΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 
2. ΜΑΣΘΑΗΟΠΟΤΛΟΤ ΔΒΑΣΖ 
3. ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ 
 
ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο καδί  κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο: 
 ηελ ππ’ αξηζκ. 118/2014 απόθαζε ηνπ Γ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 ηελ εγθξηηηθή απόθαζε ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/137/19318/22-8-2014 απόθαζε  ηεο επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο αξηζκ. 33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280 Α) 
 ηελ πξνθήξπμε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο  
 ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηέο δηθαηνινγεηηθά  
 ην ΠΓ.524/1980 (ΦΔΚ143Α) 
 Πξάμε 103/1-4-2014 VII Σκήκα Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ  

Καηαξηίδεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΦΖΦΙΧΝ 

 

Σν πξαθηηθό απηό αθνύ αλαγλώζζεθε ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 ΚΟΤΛΟΤΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ                 ΜΑΣΘΑΗΟΠΟΤΛΟΤ ΔΒΑΣΖ              ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ 

 
ΣΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ αθνύ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο:  

ΑΡ. 
ΠΡΧΣ. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΖ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΧΓ.   

ΘΔΖ 
ΖΜΔΡΟΜ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

1.  ΗΑΚΑΛΛΖ ΜΑΡΗΑ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΓΔ ΥΟΛΖ ΑΝΩΣΔΡΩΝ ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ-

ΤΝΘΔΖ 
1 9/10/2014 

2.  ΗΓΔΡΗΓΟΤ ΝΗΝΑ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΓΔ ΥΟΛΖ ΑΝΩΣΔΡΩΝ ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ-

ΤΝΘΔΖ 
1 14/10/2014 

3.  ΣΟΗΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΓΔ ΥΟΛΖ ΑΝΩΣΔΡΩΝ ΘΔΩΡΖΣΗΚΩΝ-

ΤΝΘΔΖ 
1 17/10/2014 

 

 
2. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
1.1 ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΩΝ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΧΝ  

 
1 ΗΑΚΑΛΛΖ ΜΑΡΗΑ 41 

 
1.2 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ 

 

 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΧΝ 
 1 -  
 1.3  ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΠΟΚΛΔΙΘΔΝΣΧΝ –ΑΠΟΡΡΙΦΘΔΝΣΧΝ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΗΓΔΡΗΓΟΤ ΝΗΝΑ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΠΟΤΓΔ ΤΝΘΔΖ ΒΑΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

2 ΣΟΗΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΠΟΤΓΔ ΤΝΘΔΖ -ΔΜΠΔΗΡΗΑ –ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ 

ΒΑΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
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- Σελ ππ’αξηζκ. ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/137/19318/22-8-2014 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ΠΤ: 33/2006  (ΦΔΚ 280/Α’) 
- Σελ ππ’αξηζκ.118/2014 απόθαζε Γ.. 
- Σελ ππ’αξηζκ.1574/06-10-2014 ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ  
- Σνπο πίλαθεο πξνηεξαηόηεηαο θαη επηηπρίαο, όπσο νξίδνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο όιεο δηαδηθαζίαο,  
- Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Δπηρείξεζεο 
 
θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

ΑΠΟΦΑΙΕΟΤΝ ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΖΦΙΑ (ν θ.Βελέηεο Υξήζηνο ςήθηζε παξώλ)  
1. Δγθξίλνπλ ηα πξαθηηθά θαη ηνπο πίλαθεο επηινγήο, έηζη όπσο θαηαξηίζηεθαλ από ηελ επηηξνπή 
πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
2. Σελ πξόζιεςε ηεο παξαπάλσ εξγαδόκελεο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31-8-2015, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε 
πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο & Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ζην ηκήκα 
ΚΓΑΠ-κε Α ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ.. 
 
Ζ απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 150/2014 
 
Σν πξαθηηθό απηό ππνγξάθνπλ νη εμήο: 
Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 
          ΦΑΚΗΡΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 
 
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 
     ΟΛΟΜΩΝΗΓΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ 
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