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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

           

       Αξηζκ. 24   /2011 

       Αξηζ. πξση. 55 / 18-07-2011 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό 3/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ -  ΦΤΥΗΚΟΤ 

(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ) 

 

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

Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ επί ηεο νδνύ Βεθηαξέιε 11, ζηε Φηινζέε, ζπλήιζαλ 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηήο, ζε ζπλεδξίαζε θαηόπηλ πξνζθιήζεσο 

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΄) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη 

επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα νθηώ (8) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ  

Ξπξηδάθεο Παληειήο Υαξνθόπνο Παληειήο 

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε      Καξέιιαο Παλαγήο   

             Γαιάλεο Γεκήηξηνο      Κνληνιέσλ ηπιηαλόο   

Γνπλδνπιάθε Διέλε         

Γάηνο Αιθηβηάδεο             

Ρέγγνο Ησάλλεο  

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο  

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα  

  

 

Ο Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Λήψη απόθαζηρ για ηην επιλογή και ππόζληψη διοικηηικού 

πποζωπικού για ηη θέζη ηηρ γπαμμαηειακήρ ςποζηήπιξηρ. 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

αλέθεξε ηα εμήο:   
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Ζ νξηζζείζα από ην Γ.. επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: . Γαληήι – 

Εαθξαθνπνύινπ – Αληηπξόεδξν ηνπ Γ.., Η. Ρέγγν – κέινο, θαη . Κνληνιέσλ – 

κέινο, κειέηεζε θαη αμηνιόγεζε ηα βηνγξαθηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ: Μπνληίλα 

Αλζή, Αιεμνπνύινπ Κσλ/λα θαη Μνπριή Βειίζζα – Μαξία, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε 

ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.  

 

Ζ Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ην πξόγξακκα θαη ηηο αλάγθεο εθηέιεζήο ηνπ, 

πξνηείλεη ζην Γ.. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. ηελ πξόζιεςε ηεο θάησζη ελδηαθεξόκελεο: 

1. Μπνληίλα Αλζή, ιόγσ πξνππεξεζίαο, γλώζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη 

δηαζεζηκόηεηαο απαζρόιεζεο ζε 8σξε βάζε. 

Ζ Μνπριή Βειίζζα – Μαξία δελ πξνηείλεηαη ιόγσ αδπλακίαο λα απαζρνιεζεί ζε 

8σξε βάζε. 

Ζ Αιεμνπνύινπ Κσλ/λα δελ πξνηείλεηαη ιόγσ αδπλακίαο λα απαζρνιεζεί ζην 

σξάξην πνπ ηεο πξνηάζεθε. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρνληαο ιάβεη όια ηα παξαπάλσ, κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να εγθξίλεη ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο, 

δειαδή ηελ πξόζιεςε ηεο θπξίαο Μπνληίλα Αλζήο ζε 8σξε βάζε ζην πξόγξακκα 

«Αζινπαηρληδηέο 2011» ιόγσ πξνππεξεζίαο, γλώζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη 

δηαζεζηκόηεηαο ηεο.  

 

Απ. Απόθ.: 24/11 

 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ           Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                                                       

 

ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.                                            ΓΑΝΗΖΛ ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΖ   

    

.                                                            

                                                                                    

   ΣΑ ΜΔΛΖ  

                                                                                                                                                 

XATZHBAΗΛΔΗΟΤ ΜΤΡΔΝΑ 

 

ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ. 

 

ΓΑΛΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΖ     

 

ΓΑΣΟ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 

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 

                                            

           ΠΑΝΣΔΛΖ  ΞΤΡΗΓΑΚΖ   

 

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΛΝ0-ΜΧΔ


