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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                       Από το 4/2015 πρακτικό   

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                       συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                                            Αριθμός απόφασης: 15/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα: Καθορισμός λειτουργίας Μουσικής Σχολής τις ημέρες του Πάσχα 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Πέμπτη 19 του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2015 και ώρα 17:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 106/17-03-2015 

πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι από το σύνολο  των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:   

                Παρόντες                                                                Απόντες 

Παναγιωτοπούλου   Ελένη  

Γκατζώνης   Αστέριος 

Πράπα   Χριστίνα 

Κωτάκης   Γέωργιος 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

            Κούκος   Γεώργιος 

            Λαζάρου   Λάζαρος 

            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

            Καραβασιλικού   Γραμματική               

            Βαλσαμής   Ελευθέριος   

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 2ο θέμα της 

ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: «Η Μουσική Σχολή θα παραμείνει κλειστή από τις 06-04-2015 

έως και 19-04-2015 λόγω των εορτών του Πάσχα. Οι μουσικοί δεν είναι τακτικό μόνιμο 
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προσωπικό με σχέση εργασίας μισθωτού αλλά ωρομίσθιοι. Για τον μήνα Απρίλιο λοιπόν που η 

μουσική σχολή θα παραμείνει κλειστή θα αμειφθούν σύμφωνα με τις ώρες που έχουν διδάξει» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη 

μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και αφού ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συστατικής της πράξης, 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α. Η Μουσική Σχολή  θα παραμείνει κλειστή κατά τις εορτές του Πάσχα από τις 06-04-2015 έως 

και 19-04-2015.  

Β. Οι μουσικοί θα αμειφθούν μιας κι αμείβονται ως ωρομίσθιοι για τις ώρες που έχουν διδάξει τις 

ημέρες που η σχολή ήταν ανοιχτή. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 15/2015 
Ιερισσός 19-03-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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