
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
A π ό  σ  π  α  σ  μ  α 

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 1/2017   συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
Αγρινίου. 

Αριθμός απόφασης  5 /2017 
 

ΘEMA 5ο : «Σύσταση τριμελούς επιτροπής ». 
 
 

           Στο Αγρίνιο σήμερα της 1η του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2017 ημέρα  
Τρίτη και ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, ύστερα 
από την με αριθ. 4/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε 
σε κάθε ένα σύμβουλο. 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Αγρινίου  
Μυλωνά Μαριάννα για την τήρηση των πρακτικών. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά 
(9)  μελών βρέθηκαν παρόντα (8) μέλη  ήτοι : 

  

 
                           Παρόντες                                                                Απόντες 

                                                                                         1.Γαλαζούλα Μαρία 
1 Παπαναστασίου Γεώργιος 
2 Σαλακίδου – Πιστιώλη Ολγα 
3 Φαρμάκης Ιωάννης  
4 Μικέλλης Γεώργιος 
5 Κακαβιάς Κων/νος  
6 Ράπτης Κρίτων  
7 Πετρίδη – Γεωργογάλα 
8 Μοσχονά Αλέκα 

 
                                                                                                                               

 
 H   Αντιπρόεδρος   εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσια διάταξης: 

«Σύσταση τριμελούς επιτροπής καλοκαιρινής  είπε τα εξής:  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Αγρινίου τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, τις διατάξεις του 
Π.Δ. 524/1980 όπως ισχύει καθώς και την εισήγηση του καλλιτεχνικού Διευθυντή για 
την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της 
επιχείρησης, προτείνετε η σύσταση τριμελούς επιτροπής για την επιλογή και 
αξιολόγηση του καλλιτεχνικού προσωπικού. Βάσει της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας προτείνεται το ένα μέλος της επιτροπής να είναι ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής. Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
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προκειμένου να αποφασίσουν για τα άλλα δυο μέλη που θα συμπληρώσουν την 
επιτροπή. 
Τα μέλη μετά από σχετική συζήτηση που ακολούθησε πρότειναν η επιτροπή να 
αποτελείτε από τους εκάστοτε α) Καλλιτεχνικό Διευθυντή β) τον Πρόεδρο και γ) τον 
Αντιπρόεδρο της Επιχείρησης, διότι βρίσκονται σε καθημερινή συνεργασία με το 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή και γνωρίζουν καλλίτερα  τις δραστηριότητες της 
Επιχείρησης. 
Ο Πρόεδρος ,η Αντιπρόεδρος και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αποδέχθηκαν την 
πρόταση να αποτελέσουν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή και 
αξιολόγηση του καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ που θα 
προκύπτουν για κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. 
   

Το Συμβούλιο,  αφού έλαβε υπόψη όσα εκτέθηκαν παραπάνω 
 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

Ομόφωνα 
 
 
          Εγκρίνει την σύσταση της τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από 
 
          Α) Τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή  κ.Καραγέωργιο Νίκο μέχρι και την 
ολοκλήρωση της θητείας του  
          Β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαναστασίου Γεώργιο  
μέχρι και την ολοκλήρωση της θητείας του  
          Γ) Τον /Την Εκάστοτε Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως θα 
ορίζετε κάθε φορά από το Δ.Σ ( σήμερα η κ .Σαλακίδου Όλγα) 

 
    Η ανωτέρω επιτροπή θα επιλέγει και θα αξιολογεί για την πρόσληψη καλλιτεχνικού 

προσωπικού ,προκειμένου για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ηθοποιών & λοιπών 
συντελεστών) για τις ανάγκες της Επιχείρησης.  

     
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 5/2017. 
            Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 
 
          Ο Πρόεδρος                                                                             Τα Μέλη                                                      
Γεώργιος Παπαναστασίου                                                        Ακολουθούν  υπογραφές        
      
 
 Ακριβές απόσπασμα 
    Αγρίνιο 01/02/2017   
 
                                                                                                                                                                                       
 Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Ο Γραμματέας 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου                                         
                                                                                               Κων/νος Κακαβιάς  
      Όλγα  Σαλακίδου             
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