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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ
Αξηζκ. 2/2011
Αξηζ. Πξση 17/22-6-11
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό 1/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ
(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ)
ΘΔΜΑ 2Ο : Λήτη απόθαζηρ για ηην ππόζλητη εποσικού πποζυπικού
(καθηγηηέρ θςζικήρ αγυγήρ, διοικηηικό πποζυπικό, για γπαμμαηειακή
ςποζηήπιξη, βοηθηηικό πποζυπικό) για ηην εκηέλεζη ηος έπγος «Αθλοπαισνιδιέρ
2011» πος θα διεξασθεί ζηο Αθληηικό Κένηπο ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Νέος
Ψςσικού.
ήκεξα ζηηο 09/06/2011 θαη ώξα 19.00 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ ύζηεξα από ηελ 01/09-06-2011 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ..,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ
1492/17.08.2007 Σεύρνο Β΄).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ ήηαλ
παξόληα 9 κέιε,
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1. Ξπξηδάθεο Παληειήο

1.Υαξνθόπνο Παληειήο

2. Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε

2. Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα

3. Γαιάλεο Γεκήηξηνο
4. Γνπλδνπιάθε Διέλε
5. Γάηνο Αιθηβηάδεο
6. Κνληνιέσλ ηπιηαλόο
7. Καξέιιαο Παλαγήο
8. Ρέγγνο Ησάλλεο
9. Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο
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Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη εηπε όηη ζηα πιαίζηα
ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο –Φπρηθνύ ζην παηδί θαη ζηνλ
εξγαδόκελν γνληό, νθείιεη λα ζπλερίζεη, ην πξόγξακκα ηεο εκεξήζηαο αζιεηηθήο
απαζρόιεζεο γηα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 11 εηώλ , γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί ηώξα λα
επηηεπρζεί κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηε
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ (ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ).
Οη «Αζινπαηρληδηέο 2011» ζα δηεμαρζνύλ ζην Αζιεηηθό Κέληξν ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Νένπ Φπρηθνύ έλαλ πξόηππν αζιεηηθό πνιπρώξν κε άςνγεο
εγθαηαζηάζεηο, όπσο αίζνπζεο γπκλαζηηθήο . αλνηρηά γήπεδα, βόιεη θαη κπαζθεη,
θνιπκβεηήξην, αίζνπζα θαγεηνύ θαη ςπραγσγίαο.
Πξνθεηκέλνπ όκσο λα επηηεπρζεί ε εθηέιεζε απηνύ ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ
(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ). κε επηηπρία θαη θπξίσο κε απόιπηε αζθάιεηα γηα ηα κηθξά παηδηά,
απαηηείηαη ε πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ (θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο,
δηνηθεηηθό πξνζσπηθό γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, βνεζεηηθό πξνζσπηθό)
δηάξθεηαο έσο δύν (2) κελώλ.
πγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλάγθεο δηνξγάλσζεο ηνπ έξγνπ «Αζινπαηρληδηέο 2011»
πξνηείλεηαη ε πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο, ζύκθσλα κε
ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 σο αθνινύζσο:
 Έσο νθηώ (8) άηνκα ΠΔ Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο πιήξνπο απαζρόιεζεο.
Δηδηθόηεξα ζα εθηηκεζεί ε εμεηδίθεπζε ζηελ θνιύκβεζε θαη ην taek won do.
 Έσο ηέζζεξα (4) άηνκα ΠΔ Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο κεξηθήο
απαζρόιεζεο . Δηδηθόηεξα ζα εθηηκεζεί ε εμεηδίθεπζε ζηελ θνιύκβεζε θαη ην
taek wo do.
 Έσο δύν (2) άηνκα ΓΔ Γηνηθεηηθνύ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ, ηελ
νξγάλσζε θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
 Δλα έλα (1) άηνκν ΤΔ σο βνεζεηηθό πξνζσπηθό (θαζαξίζηξηα).
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά.
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994
 ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3812/2010
 ηηο ππ’ αξηζκ ΓΗΠΠ/Φ.2.9/20/31336/21-12-09, ΓΗΠΠ/Φ.2.9/31/νηθ.80/31-12011 θαη νηθ. 9089/24-2-2011 εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ. Δ. ΑΠΟΚ. & ΖΛ. ΓΗΑΚ.
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πξνζσπηθνύ, ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο
δηνξγάλσζεο ηνπ έξγνπ «Αζινπαηρληδηέο 2011», σο αθνινύζσο:
 Έσο νθηώ (8) άηνκα ΠΔ Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο πιήξνπο απαζρόιεζεο.
Δηδηθόηεξα ζα εθηηκεζεί ε εμεηδίθεπζε ζηελ θνιύκβεζε θαη ην taek won do.
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Έσο ηέζζεξα (4) άηνκα ΠΔ Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο κεξηθήο
απαζρόιεζεο . Δηδηθόηεξα ζα εθηηκεζεί ε εμεηδίθεπζε ζηελ θνιύκβεζε θαη ην
taek wo do.
Έσο δύν (2) άηνκα ΓΔ Γηνηθεηηθνύ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ, ηελ
νξγάλσζε θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
Δλα έλα (1) άηνκν ΤΔ σο βνεζεηηθό πξνζσπηθό (θαζαξίζηξηα).

Β. Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 2/2011
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΑΝΗΖΛ- ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ .
ΓΑΛΑΝΖ Γ.
ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ Δ.
ΓΑΣΟ Α.
ΚΟΝΣΟΛΔΧΝ ΣΤΛΗΑΝΟ
ΚΑΡΔΛΛΑ ΠΑΝΑΓΖ
ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ.

Απόζπαζκα εμαρζέλ από ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ.

ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.

