
 

  

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΚΛΗΡ/ΤΟΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  

Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Από το υπ’ αριθμόν  4/2016  Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου          

Βόρειας  Κυνουρίας, που ενεργεί 

ως διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου Τ.Κ.  Δολιανών. 

  Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 13:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνου-

ρίας, που ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου,  κατόπιν της 

υπ' αριθμόν  8224/19-9-2016 προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμ-

βούλους της  Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (7) συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (5) και ήταν οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ      ΜΕΛΟΣ  ΜΑΝΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΓΚΑΥΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΜΕΛΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΣΙΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΜΕΛΟΣ    

ΤΣΙΩΡΟΥ -  ΚΟΛΟΒΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ΜΕΛΟΣ   

ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΟΣ   

    

    

Παρουσία της  Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασίας Δαφνιά,  για την τήρηση των 

πρακτικών της συνεδριάσεως. 

Λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της  Οικονομικής Επιτροπής καθώς και του Αντιπροέδρου, 

στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί  με τις περισσότερες ψήφους 

δηλ. ο  κ. Κολλαρετάκης Αριστείδης, (σχετ. το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010). 

 Αριθμός Αποφάσεως:  8/2016  

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικού για την εκμάθηση παρα-

δοσιακών χορών.  Καθορισμός των όρων διαγωνισμού. 

 



Ο Προεδρεύων  της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ανέφερε τα εξής:  

Όπως γνωρίζετε με την αριθμό 6/2016 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως Διαχειριστική 

Επιτροπή του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου, είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί για το επό-

μενο έτος  η διδασκαλία παραδοσιακών χορών,  δραστηριότητα την οποία καλύπτει οικονομικά το κληροδό-

τημα Παναγιώτη Τσιρόπουλου Τ.Κ. Δολιανών. Εμείς καλούμαστε τώρα με την απόφαση μας αυτή και με 

δεδομένο ότι στον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος έτους 2016 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση να  

καθορίσουμε τους όρους του διαγωνισμού για την ανάδειξη εκπαιδευτικού  που θα πραγματοποιήσει την 

ανωτέρω δραστηριότητα. 

Τελειώνοντας ο Προεδρεύων την εισήγηση κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την ανάγκη πραγ-

ματοποίησης της δραστηριότητας αυτής  μετά από διαλογική συζήτηση  

 

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 

1) Δέχεται την εισήγηση του Προεδρεύοντος στο σύνολό της  και καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού για 

την πρόσληψη εκπαιδευτικού για την διδασκαλία παραδοσιακών χορών στην Τ.Κ. Δολιανών ως εξής: 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας μέχρι 30-06-2017, ενός (1) φυσικού προσώπου και συγκε-

κριμένα με Καθηγητή ή Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, κατηγορίας ΠΕ (απόφοιτος/η ΤΕΦΑΑ), με ειδίκευση 

στους Παραδοσιακούς Χορούς, για την κάλυψη των αναγκών της Διδασκαλίας Παραδοσιακών Χορών των 

μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών, 4 ωρών εβδομαδιαίως, ποσό ωριαίας αντιμισθίας 12,00 €.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή θα γίνει από την οικονομική επιτροπή του Δήμου στις 07-10-2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

13:00.   Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης, 

από την παρούσα προκήρυξη, προθεσμίας, αποκλείονται αυτεπαγγέλτως από τη διαδικασία επιλογής.  Όσοι 

πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της  οικονομική επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν 

την ευθύνη της τελικής επιλογής.  Η επιλογή θα γίνει λαμβανομένων υπόψη των τυπικών προσόντων της 

ανακοίνωσης.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.  Να είναι Έλληνες πολίτες. 

2.  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 



3.  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του 

έργου που πρόκειται να τους ανατεθεί. 

4.  Να μη έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπα-

ράσταση κλπ.) 

5.  Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές. 

6.  Να μην είναι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. (δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπο-

ψηφίους, που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στους 

ΟΤΑ).  

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο τους και ο αντίστοιχος κωδικός δράσης, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όπου υπαρ-

χουν): 

1. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, 

2.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της σύμβασης έργου. 

3.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

4.  Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας. 

5.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. 

6.  Βεβαίωση πρότερης συνεργασίας με το Κληροδότημα «Παναγιώτη Τσιρόπουλου». 

7.  Πολυτεκνία.  

8.  Βεβαίωση ανεργίας.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Αυτούσιος ο βαθμός του πτυχίου του ενδιαφερομένου. 

2.   ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ): 2  μονάδες. 

3.   ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1 μονάδα ανά έτος εμπειρίας. 

4.  ΠΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:  0,5 μονάδες ανά έτος πρότερης συνεργασίας με τη Διοικούσα Επιτροπή 

του Κληροδοτήματος Τσιρόπουλου ή διδασκαλίας του αντικειμένου στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 

Δολιανών.  

5.  ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ:  1 μονάδα 

6.  ΑΝΕΡΓΙΑ: 1 μονάδα ανά έτος αναλογικά.  

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει μεταπτυχιακό 

δίπλωμα και εν συνεχεία ο έχων διδακτορικό δίπλωμα. 

 



 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κυ-

νουρίας μέχρι την Παρασκευή 07-10-2016 και ώρα 12
η
 μεσημβρινή.  

2) Η απόφαση αυτή επέχει και τη θέση ανακοίνωσης - προκήρυξης  και  θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

 

   Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 8/2016  

 Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη  

 Υπογραφές 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο Πρόεδρος 

 της Οικονομικής Επιτροπής  

κ.α.α 

 

 

  Αριστείδης Κολλαρετάκης 

 

                                                             

 

 

                                                         


