
 

 

 
 

Θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) έτους με κάλυψη δαπάνης έναντι 
αντιτίμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας 
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)  

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

               
Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 131 του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) 

«[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων  του  Ν.2190/1994  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄), με τις οποίες 

αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου  24  του Π.Δ.142/2010 «Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Μακεδονίας –Θράκης». 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 & 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21.02.2016) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», καθώς και την 
αριθμ.14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης. 
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7. Το αριθμ.πρωτ. 58092/05.08.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με  το  
οποίο  μας γνωστοποιείται ότι με την αριθ.πρωτ. 57661/02.08.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΣΞ246ΜΤΛ6-ΧΩ7) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν στο εν λόγω 
ΝΠΙΔ η απασχόληση τέσσερις (4) θέσεις με  σύμβαση   μίσθωσης  έργου για χρονικό 

διάστημα έως ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης  των 
διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (206Α΄), όπως ισχύει, καθώς και των 
διατάξεων του Π.Δ.524/1980. 

8. Την αριθμ. 20/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας σχετικά με την 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με καταβολή 
αντιτίμου από τους ωφελούμενους, τριών (3) καθηγητών ωδείου και ενός (1) 
καθηγητή εικαστικών για τη στελέχωση τμημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για τη 
διδακτική περίοδο 2021-2022. 

9. Την από 10/03/2021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. 
10. Την αριθμ.35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/07.06.2017) απόφαση του Συντονιστή     

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί «Ανάθεσης άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή 
Συντονιστή” στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με καταβολή αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, 
ως εξής: 
1. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: α) ένας (1)  ΔΕ Καθηγητής βιολιού, β) ένας 

(1) ΔΕ Καθηγητής κλασικής κιθάρας, γ) ένας (1) Καθηγητής τσέλου και δ) ένας (1) 
Καθηγητής εικαστικών.   

2. Χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου είναι έως εννέα (9) 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και απαγορεύεται η  
ανανέωση ή η παράταση της σύμβασης αυτής. 

3. Έργο που θα εκτελεστεί: εκμάθηση μουσικών οργάνων (βιολιού, κλασικής κιθάρας 
και τσέλου) και εκμάθηση εικαστικών. 

4. Συνολικό ποσό αμοιβής: είκοσι τρεις χιλιάδες δεκαεννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 
(23.019,30 €), σε βάρος του ΚΑ 15.6041.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 
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Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας 
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