
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 25/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 30874
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ  : Πρόσληψη   Καθηγητών  Αρμονίου-  Ακκορντεόν  του  Δημοτικού  Ωδείου
Πρέβεζας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το σχολικό έτος 2017-18.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575/ 2017
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 /2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010),
2. Τις διατάξεις του Ν.299/1976 (Φ.Ε.Κ. 90/19-4-1976 ) , τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966

(Φ.Ε.Κ.  7  /τ.Α΄/15-1-1966)  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  παραγρ.13  α΄  του
Ν.3207/03 (Φ.Ε.Κ.302/τ. Α΄/ 24-12-2003),

3. Την με αριθμό Υ.Π.Π.Ο/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35422/2330/8-9-1988 απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού  (Φ.Ε.Κ.  693/τεύχος  Β΄/  20-9-1988)  με  την  οποία  χορηγήθηκε  άδεια
ίδρυσης  και  λειτουργίας  στο  Δημοτικό  Ωδείο  Πρέβεζας  «  ΣΠΥΡΟΣ  ΔΗΜΑΣ  »
Ν.Π.Δ.Δ.,

4. Την αριθ. 188/2011 Απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας περί Μεταβίβασης Άδειας
Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Ωδείου  Πρέβεζας  «ΣΠΥΡΟΣ  ΔΗΜΑΣ»  στο  Δήμο
Πρέβεζας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2219/4-10-2011/τ. Β΄,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄/ 8-10-97)
όπως σήμερα ισχύουν,

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3996/τ.Α΄/ΦΕΚ 170 /5-8-2011,  άρθρο  46 όπου ορίζεται  ότι
«1.Οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου που καταρτίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206) σε φορείς του δημόσιου τομέα
του  άρθρου  51  του  ν.  1892/1990  (Α'101),  καθώς  και  σε  επιχειρήσεις  των
Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  α'  και  β'  βαθμού  υπάγονται  για  την
απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ»,

7. Τις διατάξεις του Ν. 4024/τ. Α΄/ ΦΕΚ 226/ 27-10/2011 άρθρο 40 παραγρ.4 όπου
ορίζεται ότι «Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση  διατάξεων  του  ν.  2190/1994  και  άλλες  διατάξεις»  (Α'  206)
αντικαθίσταται ως εξής: «2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:
α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα, β)
εφόσον  από  τις  διατάξεις  του  οικείου  οργανισμού  ή  κανονισμού  ή  οργανισμού
εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις
ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης
μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα…»,

8. Το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 739/τ.Β΄/14.3.2012
9. Την  αριθμ.πρωτ.:Οικ.3948/6.2.2017  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»,

10. Την  αρθμ.:129/2017 Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πρέβεζας  που
αφορά την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2017  για  το  Δημοτικό  Ωδείο  –  Τμήμα  Πολιτισμού  του  Δήμου  Πρέβεζας  (ΑΔΑ:
Ψ402ΩΞΧ-ΜΛ3),

ΑΔΑ: ΨΓΘΞΩΞΧ-ΘΚΨ



11.Την αριθ. Πρωτ: 5771/14.6.2017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ με  την οποία γίνεται δεκτό το
αίτημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  για  τη  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  σε
ειδικότητες μουσικών και Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας,

12.Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 23882/13.7.2017 (ΑΔΑ: Ω0Ω2465ΧΘ7-Ξ7Γ) Απόφαση του
Υπουργείου  Εσωτερικών,  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης  και  Οικονομικών,  περί  προγραμματισμού  προσλήψεων  για  το
Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας,

13.Την αριθμ. 338/2017 (ΑΔΑ:Ω2ΗΤΩΞΧ-Γ33) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρέβεζας  με  Θέμα  «Αποδοχή θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου ειδικοτήτων
καθηγητών  του  Ωδείου,  -  Διευθυντή  του  Ωδείου,  Μαέστρου  χορωδίας
παραδοσιακής  μουσικής  &  Διευθυντή  αρχιμουσικού  Φιλαρμονικής  Δημοτικής
Ενότητας Λούρου έως ένα έτος στο Ωδείο του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.
119262/22.8.2017απόφαση  της  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου  -  Δυτικής
Μακεδονίας,

14.Το αριθμ.πρωτ.:128082/6.9.2017 νομίμως ελήφθη της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου  –  Δυτικής  Μακεδονίας  της  παραπάνω  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου,

15.Τις  αριθμ.πρωτ.:119262/22-8-2017  (Ψ7ΨΟΟΡ1Γ-ΞΘΚ),  122913/29.8.2017
(6ΦΘΙΟΡ1Γ-Ζ1Δ) αποφάσεις  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας 

16.Την αριθμ.:549/2017 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας περί ορισμού επιτροπής
για την αξιολόγηση των αιτήσεων των μουσικών, 

17.Την αριθμ. 26716/19.9.2017  (ΑΔΑ: 6ΥΖ0ΩΞΧ-ΔΛΟ), Ανακοίνωση του Δήμου που
περιγράφει τα προσόντα για τη θέση των καθηγητών αρμονίου - ακκορντεόν του
Ωδείου,

18.Το  αριθμ.πρωτ.:30051/16-10-2017  Πρακτικό  της  Επιτροπής  (7/2017)  για  την
επιλογή των Καθηγητών  Αρμονίου - Ακορντεόν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε  την  πρόσληψη  με  Σύμβαση  Εργασίας  Μίσθωσης  Έργου  των  παρακάτω
καθηγητών για το χρονικό διάστημα από  26/10/2017 έως και   30/6/2018  ως εξής:

1. Την κ. Αθηνά Παππά του Βασιλείου  με τα καθήκοντα της καθηγήτριας  Αρμονίου
– Ακκορντεόν  του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ». Η δαπάνη
μισθοδοσίας του θα ανέλθει για το οικονομικό έτος 2017 έως  το  ποσό 1500 € και
για το 2018  έως το ποσό των 3000 € και θα καταβληθεί σύμφωνα με το Ιδιωτικό
Συμφωνητικό και τους ειδικότερους όρους που θα υπογραφεί μεταξύ του Δημάρχου
Πρέβεζας και της ίδιου .

2. Τον κ. Μανετζή Αθανάσιου του Σάββα  με τα καθήκοντα  καθηγητή Αρμονίου –
Ακκορντεόν του  Δημοτικού  Ωδείου Πρέβεζας  «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ». Η δαπάνη
μισθοδοσίας του  θα ανέλθει για το οικονομικό έτος 2017 έως το ποσό 500 € και για
το 2018  έως το ποσό των 2000 € και  θα καταβληθεί  σύμφωνα με το Ιδιωτικό
Συμφωνητικό και τους ειδικότερους όρους που θα υπογραφεί μεταξύ του Δημάρχου
Πρέβεζας και της ίδιου.

Η  δαπάνη μισθοδοσίας  τους θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας στον
Κ.Α.Ε. 02.15.6117.002.με τίτλο «Αμοιβές καθηγητών Μουσικής και Μπαλέτου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ
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