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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/2/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:3/22-2-2019    Αριθ. Απόφασης: 210 /2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Φεβρουαρίου  2019  ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 13.30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική 
Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  
του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την 
αριθ. πρωτ. 2/8664/18.2.2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου               κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/ 19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του 
Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

10. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

11.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

13. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

14.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

15.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη). 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας (δικ/νος). 

 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου 
και Εμ.Στάγκα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 7.1: Έγκριση της υπ΄αριθ. 80/2019 ορθής 
επανάληψης απόφασης του Δ.Σ.  του ΔΟΠΑΡ «περί έγκρισης 
τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.»  
 
Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ κ.Στ. Κυριαζής  εισηγούμενος το θέμα , 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 80/2019 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου  του ΔΟΠΑΡ,   η οποία έχει ως εξής : 

 

Ο πρόεδρος του Οργανισμού αναφέρθηκε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης         σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 
ανέφερε ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.,αλλά όχι 
για θέματα διευθύνσεων και την λειτουργία του ΔΟΠΑΡ, λόγω του ότι 
είμαστε στην δύση της θητείας, θα προτιμούσα  η νέα Δημοτική αρχή να το 
δεί τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στον Οργανισμό, όμως οφείλουμε εμείς  
όπως ο νόμος ορίζει να φέρουμε μία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. που μένω κατά 
το μέρος που λέγετε αυξάνουμε ή ανοίγουμε θέσεις εργασίας για μουσικούς 
και για φωτογράφους. Δηλαδή αυτή την στιγμή έχει πρόβλημα ο ΔΟΠΑΡ 
Αρχιμουσικού που δεν έχει ,φωτογράφο που δεν έχει και κάποια άτομα- 
μουσικούς  λόγω του ότι κάποιοι μουσικοί είναι στη δύση τους και κάποιοι 
έχουν συνταξιοδοτη-θεί, δηλαδή στο κλαρινέτο βάζουμε δύο άτομα, στο 
΄Ομποε ένα, στο Σαξόφωνο ένα, στο Κόρνο ένα , στη Τρομπέτα δύο, στο 
Τρομπόνι ένα και στα Κρουστά δύο. 
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ.- Εντάξει πρόεδρε εάν είναι για θέσεις εργασίας πρέπει να το 
κάνουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ναι δεν αλλάζω τίποτα άλλο, μόνο θα προσθέσουμε θέσεις 
εργασίας που έχει ανάγκη ο Οργανισμός μας, όπως ο νόμος ορίζει. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε και διάβασε στο Δ.Σ. την με αριθμό 
πρωτ.     389/12-2-2019 εισήγησή του,με θέμα:<< Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.  
ΔΟΠΑΡ>>  και στην οποία αναφέρει τα εξής : 
<<   έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’/143/28-6-2007) 
«Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων»  

4. Το υπ. αριθμ. 3107/τ.Β’/09-12-2013 ΦΕΚ έγκρισης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού − Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) όπως 
ισχύει 

5. Την υφιστάμενη κατάσταση, οργάνωση, τους κλάδους και τη 
μείωση του αριθμού του υφιστάμενου προσωπικού του ΔΟΠΑΡ.  

6. Την ΑΠ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/21795/18-06-2018 επείγουσα 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
αναφορικά με το προβάδισμα κατηγοριών για θέσεις 
προϊστάμενων οργανικών μονάδων 

7. Τους στόχους και τις προτεραιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΔΟΠΑΡ 

8. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΟΠΑΡ 
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Σύμφωνα με τις παρ.1 & 3 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 
ορίζονται τα εξής: «1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές 
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και 
Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά 
κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι 
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη 
θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, 
ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των 
συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 
3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής 
Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών 
αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας 
οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των 
δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο 
ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης 
της δαπάνης αυτής επί δύο.». 
Παράλληλα στο αρ. Άρθρο 180  του ν. 3584/07 (Σύσταση 
οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α.) αναφέρεται ότι: «Οι οργανικές θέσεις 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των άρθρων 178 και 179 του παρόντος συνιστώνται με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α.» 
Ειδικότερα, στο αρ. 179 (Πρόσληψη μουσικών) του ν. 3584/07 
αναφέρεται ότι: «Η πρόσληψη μουσικών με πλήρη ή μερική 
απασχόληση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου επιτρέπεται σε οργανικές θέσεις, που προβλέπονται από τις 
οικείες διατάξεις κάθε υπηρεσίας.» 
Δεδομένου ότι στον ισχύοντα ΟΕΥ του ΔΟΠΑΡ (ΦΕK3107/Β/9-12-
2013) για την Φιλαρμονική όλες οι θέσεις προβλέφθηκαν ως 
προσωποπαγείς με αποτέλεσμα να καταργούνται αυτοδικαίως κάθε 
φορά που ένας μουσικός αποχωρεί για οποιαδήποτε αιτία. Συνεπώς 
είναι ορατός ο κίνδυνος η Φιλαρμονική να αποδυναμωθεί σε 
προσωπικό, αφού ελλείψει κενών οργανικών θέσεων, όποιος 
μουσικός αποχωρεί δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Αυτό θα έχει σαν 
συνέπεια την μη εκπλήρωση της αποστολής της ήτοι την ολοένα 
αυξανόμενη ποιοτικά και ποσοτικά παροχή εμφανίσεων στο Δήμο, 
αλλά και την λειτουργία του πολύτιμου φυτωρίου μουσικών 
(μπαντίνα) που σήμερα μεν στελεχώνουν την Φιλαρμονική, αύριο 
όμως ελλείψει δασκάλων θα κινδυνέψει να εκλείψει. 
Επιπλέον στον ΟΕΥ μας έχουμε την πρωτοτυπία να διαθέτουμε 
Φιλαρμονική χωρίς Αρχιμουσικό (δεν υπάρχει κάποιος που να 
προΐσταται του σώματος) , αφού δεν υπάρχει τέτοια θέση στον ΟΕΥ. 
Με βάση τα παραπάνω, με σκοπό την δυνατότητα πρόσληψης 
Αρχιμουσικού και μουσικών, εισηγούμαι την τροποποίηση του ΟΕΥ 
του ΔΟΠΑΡ με την πρόβλεψη μιας (1) θέσης Αρχιμουσικού- Δ/ντή 
Ορχήστρας και δέκα (10) θέσεις Μουσικών, ως εξής: 

Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμ.θέσεων 
ΠΕ ή  ΤΕ Αρχιμουσικός –Δ/ντής Ορχήστρας 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κλαρινέτο 2 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Όμποε 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Σαξόφωνο 1 
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ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κόρνο 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Τρομπέτα 2 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Τρομπόνι 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κρουστά 2 

 
Για την Ειδικότητα του Αρχιμουσικού - Δ/ντού Ορχήστρας, 
προτείνεται η κατηγορία ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ, διότι εκτός 
από την ανάγκη αρχιμουσικού φιλαρμονικής, υπάρχει σε 
εκκρεμότητα και η μελλοντική σύσταση συμφωνικής 
ορχήστρας (η οποία έχει με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΡ 
εγκριθεί από 4ετίας) καθώς και η υποστήριξη όλων των 
υπολοίπων οργανικών μουσικών σχημάτων του Δήμου. Η 
μεγάλη γκάμα μουσικών σχημάτων του Δήμου, απαιτούν 
υψηλού επιπέδου σπουδή της μουσικής τέχνης, η οποία 
διακρίνεται έντονα μέσα από τα προγράμματα σπουδών των 
μουσικών ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού, που εκτός από τις 
σπουδές 5ετούς φοίτησης (integrated master), παρέχουν και 
μεγάλες επαφές με ορχήστρες, οι οποίες δίδουν τη 
δυνατότητα μακράς πρακτικής. 
Για την τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης ισχύει η 
συνθήκη του αρ. 10,παρ. 3 του ν. 3584/07 διότι ο μέσος όρος 
των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών (2017 – 
2018) είναι υπέρ-διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η 
ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού* του καταληκτικού 
κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων 
πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο, σύμφωνα 
και με τον παρακάτω πίνακα: 
*Ο υπολογισμός έγινε με την ανώτερη κατηγορία ΠΕ 

Κατηγορία - Ειδικότητα Θέσεις Μισθός καταληκτικού κλιμακίου βάση 
ν.4354/15 και αρ. 103 ν. 4483/17 

ΠΕ Αρχιμουσικός –Δ/ντής 
Ορχήστρας 

1 1 Χ [(3.028 + 50) Χ 12] Χ 2 =   73.872,00 

ΠΕ Μουσικός - Κλαρινέτο 2 2 Χ [(2.154 + 50) Χ 12] Χ 2 = 105.792,00 
ΠΕ Μουσικός - Όμποε 1 1 Χ [(2.154 + 50) Χ 12] Χ 2 =    52.896,00 
ΠΕ Μουσικός - Σαξόφωνο 1 1 Χ [(2.154 + 50) Χ 12] Χ 2 =    52.896,00 
ΠΕ Μουσικός - Κόρνο 1 1 Χ [(2.154 + 50) Χ 12] Χ 2 =    52.896,00 
ΠΕ Μουσικός - Τρομπέτα 2 2 Χ [(2.154 + 50) Χ 12] Χ 2 = 105.792,00 
ΠΕ Μουσικός - Τρομπόνι 1 1 Χ [(2.154 + 50) Χ 12] Χ 2 =    52.896,00 
ΠΕ Μουσικός - Κρουστά 2 2 Χ [(2.154 + 50) Χ 12] Χ 2 = 105.792,00 
ΠΕ Φωτογράφων 1 1 Χ [(2.154 ) Χ 12) Χ 2 = 51.696,00 
ΣΥΝΟΛΟ 654.528,00    
Μ.Ο τακτικών εσόδων 2017 - 2018 1.885.000 + 2.220.000 /2 = 2.052.500 

 
Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΠΑΡ ως εξής: 
 
Α. Επί του Άρθρου 13 «Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου», παράγραφο 2 Κατηγορία 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, προστίθεται υποπαράγραφος 
2.1 με τους εξής κλάδους και θέσεις: 
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« 
2.1 Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται 
και οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω 
θέσεις:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 
ΠΕ ελλειψει ΤΕ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ  
 
1 

» 
Β. Προστίθεται νέο, εμβόλιμο άρθρο 14 με αναρίθμηση των 
υπολοίπων άρθρων, ως εξής: 
« 
ΑΡΘΡΟ 14 
«Οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου» 

Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμ.θέσεων 
ΠΕ ή ΤΕ  Αρχιμουσικός –Δ/ντής Ορχήστρας 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κλαρινέτο 2 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Όμποε 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Σαξόφωνο 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κόρνο 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Τρομπέτα 2 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Τρομπόνι 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κρουστά 2 

 
» 

Γ. Στο ακροτελεύτιο άρθρο «Κάλυψη Δαπάνης» προστίθεται στην 
αρχή εδάφιο ως εξής: 
« 
Κάλυψη Δαπάνης Νέων Θέσεων: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
(άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3584/2007), για τη σύσταση κάθε νέας 
οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των 
δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο 
ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης 
της δαπάνης αυτής επί δύο.  
Οικονομικός προϋπολογισμός νέων θέσεων μονίμου προσωπικού 
ΠΕ 12 άτομα:  654.528,00   x 2=  €1.309.056,00 τη διετία 
Μέσος Όρος Τακτικών Εσόδων (2017, 2018): (€1.885.000  και 
€2.220.000  αντιστοίχως) είναι €2.052.500 άρα μεγαλύτερος του € 
€1.309.056,00  
Συνεπώς ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων 
ετών είναι υπερδιπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια 
δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των 
προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης 
αυτής επί δύο. >>. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά όσο αφορά την έγκριση της 
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. όπως αναφέρετε ανωτέρω  και κάλεσε το Δ.Σ. να 
αποφασίσει σχετικά. 
   Το  Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ότι οι 
σκοποί και οι δράσεις του ΔΟΠΑΡ έχουν να κάνουν με την Παιδεία, τον 
Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, και σκοπός του Οργανισμού μας  βάση της 
συστατικής πράξης είναι η διοργάνωση συναυλιών , θεατρικών 
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παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών  εκδηλώσεων .  Επίσης η προώθηση 
πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό ,ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 
 

1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. όπως 
αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης . 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η 
συνεδρίαση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.- ΕΓΙΝΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΤΗΚΕ 
ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ, ΚΑΘΩΣ ΕΚ 
ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ  ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΕ ή ΤΕ. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Ανεξάρτητος Δ.Σ. κ.Ι.Περδίκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μ.Καραγιάννη, Ε.Ατσίδη, Στ.Παρδαλός και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
κ.Στ.Στάγκας, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για 
το θέμα. 
 
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα  

 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 80/2019  απόφαση (Ορθή Επανάληψη)  του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.  που αφορά  «Έγκριση 

τροποποίησης  του Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.», ως εξής: 

Α. Επί του Άρθρου 13 «Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου», παράγραφο 2 Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης, προστίθεται υποπαράγραφος 2.1 με τους εξής 
κλάδους και θέσεις: 
« 
2.1 Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται και οι 
εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 
ΠΕ ελλειψει ΤΕ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ  
 
1 

» 
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Β. Προστίθεται νέο, εμβόλιμο άρθρο 14 με αναρίθμηση των 
υπολοίπων άρθρων, ως εξής: 
« 
ΑΡΘΡΟ 14 
«Οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου» 

Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμ.θέσεων 
ΠΕ ή ΤΕ  Αρχιμουσικός –Δ/ντής Ορχήστρας 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κλαρινέτο 2 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Όμποε 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Σαξόφωνο 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κόρνο 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Τρομπέτα 2 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Τρομπόνι 1 
ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός - Κρουστά 2 

 
» 

Γ. Στο ακροτελεύτιο άρθρο «Κάλυψη Δαπάνης» προστίθεται στην 
αρχή εδάφιο ως εξής: 
« 
Κάλυψη Δαπάνης Νέων Θέσεων: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
(άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3584/2007), για τη σύσταση κάθε νέας 
οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των 
δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο 
ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης 
της δαπάνης αυτής επί δύο.  
Οικονομικός προϋπολογισμός νέων θέσεων μονίμου προσωπικού 
ΠΕ 12 άτομα:  654.528,00   x 2=  €1.309.056,00 τη διετία 
Μέσος Όρος Τακτικών Εσόδων (2017, 2018): (€1.885.000  και 
€2.220.000  αντιστοίχως) είναι €2.052.500 άρα μεγαλύτερος του € 
€1.309.056,00  
Συνεπώς ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων 
ετών είναι υπερδιπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια 
δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των 
προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης 
αυτής επί δύο. >>. 
 
 
 

                           ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


