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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                 «Ορισμός επιτροπής επιλογής προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 8/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1925/03-07-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2019 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      8/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 2 Ιουλίου  2019, 8ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 02/07/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 1875/28-06-2019   
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για τον καθορισμό και τον  έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών 
προσόντων των υποψηφίων διδασκόντων στο δημοτικό ωδείο, την αξιολόγηση και την επιλογή  αυτών για την  
πρόσληψη προσωπικού (23) είκοσι τριών  ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την 
κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 25780/5-4-2019  απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών».   
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν έξι (06). 
Τα μέλη Κούμπα-Κομνηνού Άννα, Φουστέρη Μαρία, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις, Χριστοδούλου Γαβριέλα και Μαναός 
Δημήτριος απουσίαζαν.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       Φουστέρη Μαρία                            
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                    Χριστοδούλου Γαβριέλα   
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος                                                               Μαναός Δημήτριος 
 Δημουλά Έλση                                                                               
 
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25780/5 Απριλίου 2019  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ).   που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν.4325/2015, εγκρίθηκε η απασχόληση στο ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)  είκοσι τριών (23) 
ατόμων, υποψηφίων διδασκόντων στο δημοτικό ωδείο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη 
αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει από τον φορέα μας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του Ν.3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 524/1980 για 
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης. Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα 
αντιμετωπίζεται από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλουν οι ωφελούμενοι δημότες. 
 
 
Η  Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, εισηγείται τον ορισμό τριμελούς επιτροπής αποτελούμενη από μία (1) υπάλληλο 
του Νομικού Προσώπου με την ειδικότητα Μουσικός, την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού και 
Πολιτισμού και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου, για  τη  πρόσληψη προσωπικού είκοσι τριών (23)  ατόμων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τον καθορισμό και τον  έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των 
υποψηφίων, την  αξιολόγηση και την επιλογή τους,  κατόπιν  ακροάσεως  ή παρουσίασης του έργου τους, για την κάλυψη αναγκών 
με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για απασχόληση στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (ΦΕΚ 2575/24-9-2012)  
σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 25780/5 Απριλίου 2019  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ). 
Προτείνονται συγκεκριμένα ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς επιτροπής, οι κάτωθι : 
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
 

1. Βασιλοπούλου Ευγενία  πρόεδρος  της επιτροπής (Υπάλληλος του ΝΠΔΔ με ειδικότητα Μουσικός) 
2. Βασιλείου Αργυρώ   Μέλος της επιτροπής  ( Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού και Πολιτισμού) 
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3. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ωδείου  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Κούτσιανου Βασιλική (Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  

2. Κίτσου Ελένη, (Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού) 

Επιπροσθέτως, προτείνεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ Τσιμπίδη Δήμητρα για τη τήρηση των πρακτικών και τη παροχή γραμματειακής 
υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.  
 
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψη του 
 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006,  

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25780/5 Απριλίου 2019  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) 
 

                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 
                           αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τον ορισμό τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενη από μία (1) υπάλληλο του Νομικού Προσώπου με την ειδικότητα Μουσικός 
την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού και Πολιτισμού και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου, με 
σκοπό τη  πρόσληψη προσωπικού (23 ) είκοσι τριών  ατόμων, υποψηφίων διδασκόντων στο δημοτικό ωδείο με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τον καθορισμό και τον  έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των υποψηφίων, 
την  αξιολόγηση και την επιλογή τους,  κατόπιν  ακροάσεως  ή παρουσίασης του έργου τους, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή 
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για απασχόληση στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (ΦΕΚ 2575/24-9-2012)  σύμφωνα με 
την με αριθ. πρωτ. 25780/5 Απριλίου 2019  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ). Προτείνονται 
συγκεκριμένα ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς επιτροπής, οι κάτωθι : 
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
 

1. Βασιλοπούλου Ευγενία  πρόεδρος  της επιτροπής (Υπάλληλος του ΝΠΔΔ με ειδικότητα Μουσικός) 

2. Βασιλείου Αργυρώ   Μέλος της επιτροπής  ( Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού και Πολιτισμού) 

3. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ωδείου. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Κούτσιανου Βασιλική (Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  

2. Κίτσου Ελένη, (Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού) 

Επιπροσθέτως, ορίζεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ Τσιμπίδη Δήμητρα για τη τήρηση των πρακτικών και τη παροχή γραμματειακής 
υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.  
 
                                              

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  71/2019 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                    Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
                                                                                                            Κακαβάς Νικόλαος            

     Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                                              Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                                                                                                                Δημουλά Έλση 
 

     
                         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      
Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  02/07/2019  
Φιλοθέη 03/07/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΔΑ: ΩΧΡΝΟΚ79-ΤΕ1
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