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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 48/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα : «Έγκριση έκδοσης Ανακοίνωσης σε ορθή επανάληψη ως προς την θέση με     

κωδικό 011 ΤΕ  Καθηγητών Πνευστών για το Δημοτικό Ωδείο». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 18978/17-09-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.564/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω 

θέμα είναι κατεπείγον, καθώς έχει εκ παραδρομής ανακοινωθεί η θέση με κωδικό 011 ,ως ΔΕ 

Καθηγητής πνευστών, ενώ θα έπρεπε να ανακοινωθεί ως ΤΕ Καθηγητής πνευστών οργάνων, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσληψη της εν λόγω θέσης, στο Δημοτικό Ωδείο. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Αθ.Τσουτσάνη), που έχει 

ως εξής:  

ΑΔΑ: 9Σ69ΩΞΧ-ΦΔΨ



«..ΣΧΕΤ.: η 356/2021 ΑΟΕ περί έγκρισης των πλήρωσης των θέσεων με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου μουσικών ωρομίσθιας απασχόλησης, η έγκριση της Ανακοίνωσης και ορισμός της 

Επιτροπής  

Παρακαλώ επειδή στην εν λόγω Απόφαση, η Ανακοίνωση των θέσεων ωρομίσθιας απασχόλησης 

Καθηγητών μουσικών για το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας έχει εκ παραδρομής ανακοινωθεί η θέση 

με κωδικό 011 ,ως ΔΕ Καθηγητής πνευστών, ενώ θα έπρεπε να ανακοινωθεί ως ΤΕ Καθηγητής 

πνευστών οργάνων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσληψη της εν λόγω θέσης, στο 

Δημοτικό Ωδείο,  

Παρακαλούμε για την εκ νέου έγκριση της Ανακοίνωσης από πλευράς σας, της θέσεως με 

κωδικό 011 ως ΤΕ Καθηγητών πνευστών . 

όπως αναλυτικά εμφανίζονται οι θέσεις / ειδικότητες στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ /ΚΛΑΔΟΙ 
Αριθμός 
θέσεων 

Διευθυντής του 
Ωδείου  

ΠΕ/ΤΕ 1 

Μαέστρος 
Χορωδίας 
Παραδοσιακής 
Μουσικής  

ΤΕ 1 

Καθηγητής πιάνου 
για διδασκαλία 

ΤΕ 1 

Καθηγητής πιάνου 
για διδασκαλία και 
συνοδεία  

ΤΕ 1 

Καθηγητής Ανώτερων 
θεωρητικών-
Σύνθεσης και 

ενισχυτικής 
διδασκαλίας 
θεωρητικών 
μαθημάτων 

ΤΕ 2 

Καθηγητές κιθάρας ΤΕ 2 

καθηγητής βιολιού  ΤΕ  1 

ΑΔΑ: 9Σ69ΩΞΧ-ΦΔΨ



Καθηγητές 
ηλεκτρικής κιθάρας 

ΔΕ 1 

Καθηγητής ντράμς, 
κρουστών  

ΔΕ 1 

Καθηγητές 
Πνευστών  

ΤΕ 1 

καθηγητές 
αρμονίου 

ΔΕ 1 

Καθηγητής 
Αρχιμουσικός μουσικών 
συνόλων 

ΤΕ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 14 (Δεκατέσσερις) 

                             

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Εγκρίνει την Ανακοίνωση των θέσεων ωρομίσθιας απασχόλησης Καθηγητών μουσικών για 

το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας και συγκεκριμένα την θέση με κωδικό 011 ως ΤΕ Καθηγητών 

πνευστών  διότι έχει εκ παραδρομής ανακοινωθεί η θέση με κωδικό 011 ,ως ΔΕ Καθηγητής 

πνευστών . 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  567/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 9Σ69ΩΞΧ-ΦΔΨ
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