ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΛΝ0-6ΨΩ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ
Αξηζκ. 18/2011
Αξηζ. πξωη. 35/27-6-11
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό 2/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ
(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ)
ΘΔΜΑ 7Ο : «Κήυη απόυασης για μεταυορά τοσ προσφπικού
από τις πρώην Δημοτικές Επιτειρήσεις στη ΔΗ.Ι.Ε.ΦΘ.Ψ.»

ήκεξα ζηηο 17/06/2011 θαη ώξα 15.00 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλωθεινύο
Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ ύζηεξα από ηελ 14-06-2011 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ..,
ζύκθωλα 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 επηά (7) κέιε,
ΠΑΡΟΝΣΕ
Ξπξηδάθεο Παληειήο

Υαξνθόπνο Παληειήο

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα

Κνληνιέωλ ηπιηαλόο

Γαιάλεο Γεκήηξηνο

Καξέιιαο Παλαγήο

Γνπλδνπιάθε Διέλε

Γάηνο Αιθηβηάδεο
Ρέγγνο Ηωάλλεο
Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο

.

ΑΠΟΝΣΕ
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Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 109 ηνπ Ν. 3852/10 νξίδεηαη όηη:
«2. Τν πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγρσλεύνληαη κεηαθέξεηαη ζηε λέα επηρείξεζε θαη
θαηαηάζζεηαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο, κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηεο. Σύκθσλα κε ηελ ηξνπνινγία ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ.
3852/2010 θαη ηελ πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ 7 θαζώο θαη κε ηηο
εγθπθιίνπο 64/30-12-2010 θαη 9/25-1-2011 ην πξνζσπηθό κε ζρέζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην νπνίν αλήθνπλ θαη ηα ζηειέρε ησλ δνκώλ
Βνήζεηα ζην ζπίηη. Δπίζεο θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ θαη εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ πεξηέξρνληαη
απηνδηθαίσο ζηε λέα Θνηλσθειή Δπηρείξεζε, κέρξη ηε ιήμε ηνπο.
Ο ρξόλνο ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπγρσλεύνληαη
ιακβάλεηαη ππόςε γηα όιεο ηηο κηζζνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ζπλέπεηεο».
Με ηελ ππ αξζ 137/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε νπνία
δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΘ 1164/8-6-11 ηεπρνο Β΄) έγηλε θαη εθαξκνγή ηεο
παξ 1 ηνπ άξζ 109 ηνπ Ν. 3852/2010 ε ζπγρώλεπζε ηεο Γεκνηηθήο
Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ψπρηθνύ, ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Φηινζέεο θαη ε ζπγρώλεπζε ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Ν.Ψπρηθνύ,
ζε κία Θνηλσθειή Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Γήκνπ Φηινζέεο Ψπρηθνύ».
Θαηόπηλ ηεο παξαπάλσ ζπγρώλεπζεο ζα πξέπεη ην πξνζσπηθό κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγρσλεύνληαη λα κεηαθεξζεί ζηε λέα επηρείξεζε θαη λα
θαηαηαρηεί ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο.
Σπγθεθξηκέλα, νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξόλνπ θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ ησλ δνκώλ Βνήζεηα ζην ζπίηη πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζηε
Γεκνηηθή Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Φηινζέεο Ψπρηθνύ είλαη:
1. Αηθαηεξίλε Τζαιδάξε (Ανξίζηνπ ρξόλνπ)
2. Ν.Μετδάλε
(Ανξίζηνπ ρξόλνπ)
3. Β.Παπαζσκόπνπιν
(έσο 31/12/11)
4. Δ.Θεκεξά
(έσο 31/12/11)
5.Ε.Θενθηινπνύινπ
(έσο 31/12/11)
6. Β. Σπξνπνύινπ - Γηθεγόξνο (Ανξίζηνπ ρξόλνπ)
Οη παξαπάλσ πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ σο πξνζσπηθό ζηε λενζύζηαηε
ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Ψ.(Γεκνηηθή Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Φηινζέεο-Ψπρηθνύ) σο
θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ησλ ΓΖΘΔΨ θαη ΓΖΘΔΠΔΒΑ.
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Ψ. έρνληαο ιάβεη ππόςε ηα
παξαπάλσ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη αθνύ
έιαβε ππόςε ηνπ:
 Τελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ
 Τελ παξ 2 ηνπ αξζ 109 ηνπ Ν. 3852/10
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Τελ ππ αξζ 137/2011 απόθ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ
Φηινζεήο Ψπρηθνύ ΦΔΘ 1164/8-6-11 ηεπρ Β΄ πεξί ζπγρώλεπζεο
Θνηλσθειώλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ Γήκσλ Φηινζέεο, Ψπρηθνύ, Ν.
Ψπρηθνύ ζηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Φηινζέεο
Ψπρηθνύ
ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ομόυφνα

Α. Τν θάησζη πξνζσπηθό δηαπηζηώλεηαη σο πξνζσπηθό ηεο λέαο
Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Φηινζέεο Ψπρηθνύ» πνπ ζπζηάζεθε κε αξζ 137/2011 απνθαζε
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Φηινζέεο Ψπρηθνύ κε ηελ ίδηα ζρέζε
πνπ θαηείρε ζηηο Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο θαη ζηηο δνκέο Βνήζεηα ζην ζπηηη
σο εμήο:
1. Αηθαηεξίλε Τζαιδάξε (Ανξίζηνπ ρξόλνπ)
2. Ν.Μετδάλε
(Ανξίζηνπ ρξόλνπ)
3. Β.Παπαζσκόπνπιν
(έσο 31/12/11)
4. Δ.Θεκεξά
(έσο 31/12/11)
5.Ε.Θενθηινπνύινπ
(έσο 31/12/11)
6. Β. Σπξνπνύινπ - Γηθεγόξνο (Ανξίζηνπ ρξόλνπ)

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 18/2011
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο.
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.

