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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ην πξαθηηθό 3/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ 

-  ΦΤΥΗΚΟΤ (ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ) 

 

ΘΔΜΑ 4Ο  : «Διζήγηζη για ηην ππόζλητη Γιεςθςνηή ζηη 

Γημοηική Κοινυθελή Δπισείπηζη Φιλοθέηρ Ψςσικού». 

 

ήκεξα ζηηο 27/06/2011 θαη ώξα 15.00 ζηελ έδξα ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ ύζηεξα 

από ηελ 14-06-2011 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 νθηώ (8) κέιε,  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ  

Ξπξηδάθεο Παληειήο     Καξέιιαο Παλαγήο 

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ 

όθε 

   Υαξνθόπνο Παληειήο         

     Γαιάλεο Γεκήηξηνο         Κνληνιέσλ ηπιηαλόο     

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο  

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Ρέγγνο Ησάλλεο  

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα  

Γνπλδνπιάθε Διέλε  
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Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην 4o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

1. ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 άξζξν 255 Ν.3463/06 ηνπ ΚΓΚ: 
«…Σν Γεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην νξίδεη από ηα κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ 

αληηπξόεδξν ηνπ. Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ  

ηεο επηρείξεζεο πξνζιακβάλεηαη δηεπζπληήο κεηά από 

ζρεηηθή πξνθήξπμε. ηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθνύ θαζνξίδνληαη 

ηα πξνζόληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν δηεπζπληήο ηεο 

επηρείξεζεο. Χο δηεπζπληήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ». 

 

2. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/94 ηνπ άξζξνπ 14  
«Έθηαζε εθαξκνγήο – ηξόπνο πξόζιεςεο» 

«Γεν ςπάγονηαι ζηιρ διαηάξειρ ηυν κεθαλαίυν Α’ Β’ και Γ’: 

παξ.2, πεξ. ηα «…..Όζνη δηνξίδνληαη απεπζείαο ζε 

δηεπζπληηθνύο βαζκνύο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη 

δηεπζπληηθά θαζήθνληα.» 

 

3. ηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο νξίδνληαη  
Σα πξνζόληα πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γηεπζπληήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα: 

1) Πηπρίν ΑΔΗ ζα πξνηηκεζνύλ νη ηίηινη Οηθνλνκηθώλ 

ζπνπδώλ  

2) Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία, άλσ ησλ 10 εηώλ, 
ζε αλάινγε ζέζε, κε ηθαλόηεηεο δηνηθεηηθέο θαη 

εκπεηξία ζε ζέκαηα θπξίσο πξνγξακκαηηζκνύ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

 

Ζ ζέζε Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο πξνβιέπεηαη από ηνλ 

εζσηεξηθό θαη Οηθνλνκηθό θαλνληζκό ηεο Δπηρείξεζεο, όπνπ 

πξνβιέπνληαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ. 

 

Σν ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξόζιεςε ζα γίλεη από 

ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο, ε νπνία ζα  νξηζζεί κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ αληίζηνηρε απόθαζε 

Γεκάξρνπ. 

 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ ΠΤ 33/2006 είλαη απαξαίηεηε ε 

έγθξηζε ηεο πξόηαζεο από ηνλ Γ.Γ. ηεο νηθείαο 

πεξηθέξεηαο. 

 

Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ αλσηέξσ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. κε 

ηίηιν «Σαθηηθέο Απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, 

δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)» ηνπ 
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πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ νπνίν ζα πξνβιεθζεί 

ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ αθνύ ιάβνπκε ππόςε: 

-ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 255 Ν.3463/06 ηνπ ΚΓΚ. 

-ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, παξ. 2, πεξηπη. Ηα ηνπ 

Ν.2190/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

-ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηεο Δπηρείξεζεο θαζώο θαη ηελ 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε βησζηκόηεηαο ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ., από 

ηελ νπνία πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα ζηειέρσζεο ηεο ζέζεο 

ηνπ Γ/ληε. 

-Σν γεγνλόο όηη ζηε επηρείξεζε δελ ππεξεηεί ηαθηηθό 

πξνζσπηθό. 

-Σν γεγνλόο όηη έρεη πξνβιεθζεί θαη εμαζθαιηζζεί ε 

ζρεηηθή πίζησζε γηα ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο. 

-Σελ ΠΤ 33/06. 

 

Πξνηείλνπκε: 

 

1. Σελ πξόζιεςε δηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ, 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο. 

2. Σα βαζηθά θξηηήξηα ηεο πξόζιεςεο είλαη: 
 

-Πηπρίν ΑΔΗ εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζπνπδώλ αιινδαπήο, 

ζα πξνηηκεζνύλ νη ηίηινη νηθνλνκηθώλ ζπνπδώλ.  

-Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία, άλσ ησλ 10 εηώλ, ζε 

αλάινγε ζέζε, κε ηθαλόηεηεο δηνηθεηηθέο θαη εκπεηξία ζε 

ζέκαηα θπξίσο πξνγξακκαηηζκνύ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

 

 

3. Tελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρεη ε Σπιμελήρ 

Δπιηποπή Ππόζλητηρ ηηρ Δπισείπηζηρ. 

4. Ζ πξόζιεςε ζε θάζε πεξίπησζε ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

5. Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ ζα αθνινπζεί ηε ζεηεία 

Γεκάξρνπ. 

6. Ζ πξόζιεςε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2011 ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. 

7. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα ππνβιεζεί ε παξνύζα 

απόθαζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

απαξαίηεηε έγθξηζε.  

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρνληαο ιάβεη ππόςε ηα παξαπάλσ, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έπεηηα από ςεθνθνξία: 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ομόθυνα 

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΛΝ0-Γ36



 

 

 

1. Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε δηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο  κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

2. Tελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρεη ε Σπιμελήρ 

Δπιηποπή Ππόζλητηρ ηηρ Δπισείπηζηρ. 

3. Ζ πξόζιεςε ζε θάζε πεξίπησζε ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

4. Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ ζα αθνινπζεί ηε ζεηεία 

Γεκάξρνπ. 

5. Ζ πξόζιεςε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ:    ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα ππνβιεζεί ε παξνύζα 

απόθαζε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

απαξαίηεηε έγθξηζε.  

 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  23/2011. 

 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο 

αθνινύζσο: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                             

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.                                                   

 

ΓΑΝΗΖΛ- ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ . 

                                                                             

ΓΑΛΑΝΖ Γ. 

 

ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ. 

 

ΓΑΣΟ Α. 

 

ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΤΡΔΝΑ 

 

ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 
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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. 

 

 
 

 

 

 
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΛΝ0-Γ36


