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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ  

                                ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

           

       Αξηζκ. 67  / 2011 

                Αξηζ. πξση. 117  / 31-10-2011 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό 7/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ -  ΦΤΥΗΚΟΤ 

(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ) 

 

ήκεξα, ζηηο 04/10/2011 θαη ώξα 18.30 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 ελλέα (9) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ  

Παληειήο Ξπξηδάθεο Καξέιιαο Παλαγήο  

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε Κνληνιέσλ ηπιηαλόο  

             Γαιάλεο Γεκήηξηνο  

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα  

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο  

Υαξνθόπνο Παληειήο  

Ρέγγνο Ησάλλεο  

Γνπλδνπιάθε Διέλε  

 

Ο Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
  Εγκριση πρόσληυης Διεσθσντή επί θητεία,  της Δημοτικής 

Κοινφυελούς Επιτείρησης Δήμοσ Φιλοθέης – Ψστικού  

 

Δπί ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ αλέθεξε ηα εμήο:  
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ύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 57/12-09-2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ., πξνρσξήζακε ζηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πξόζιεςε Γηεπζπληή επί 

ζεηεία, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε ΑΓΑ: 4Α8ΞΟΛΝ0-ΘΔ9 θαη 

αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ηνπ Γήκνπ 

Φηινζέεο – Φπρηθνύ όπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο.  

 

Καηόπηλ ηεο ιήμεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, ηελ νξηδόκελε 

εκεξνκελία, 30 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα  Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπγθιήζεθε ε 

νξηζζείζα κε ηελ κε αξηζκό 57/12-09-2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ., ηξηκειήο επηηξνπή ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο, ε νπνία 

αθνύ δηαπίζησζε όηη έλαο κόλν ππνςήθηνο ζπκκεηείρε, έιαβε ππόςε ηεο, ηνπο όξνπο 

ηεο πξνθύξεμεο θαη πξνηείλεη ζην Γ.. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ.: 

  

ηον κύριο Ανδρέα Νεθελούδη, κάηοτο πηστίοσ ΑΕΙ με πολσεηή εμπειρία ζηο τώρο ηης 

Τοπικής Ασηοδιοίκηζης ζε ανάλογη θέζη, με διοικηηικές ικανόηηηες και εμπειρία 

κσρίως ζε  θέμαηα προγραμμαηιζμού τρημαηοδοηήζεων. 

 

Ζ σο άλσ επηηξνπή, απνηειείηαη από ηνπο:  

- νθία Γαληήι Εαθαθνπνύινπ Αληηπξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

- Γεκήηξην Γηακαληόπνπιν,  κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

-  Ησάλλε Ρέγγν,  κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, είδε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην βηνγξαθηθό 

ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ, 

 ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή,  

 ην πξαθηηθό ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο 

 ηνλ θαλνληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Δπηρείξεζεο  

 ηνλ Καλνληζκό πξνζσπηθνύ ηεο Δπηρείξεζεο   

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14, παξ 2 πεξηπη. ηβ΄ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη  

      ζήκεξα,  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 παξ. 4, ηνπ λ. 3463/06  

 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1. Σελ πξόζιεςε ηνπ θπξίνπ Αλδξέα Νεθεινύδε, ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

επηρείξεζεο , κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ επί ζεηεία  

2. Ζ ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή  ζα αθνινπζήζεη ηε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο 

πεξηόδνπ  

3. Οη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ Γηεπζπληή νξίδνληαη ζε 1845,50 επξώ κηθηά θαη ζα 

βαξύλνπλ, αληίζηνηρα, ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2011 ηεο επηρείξεζεο  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο 

πεξαηηέξσ  ελέξγεηεο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 67  /2011 

 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                    Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                      

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΞΤΡΗΓΑΚΖ     ΟΦΗΑ ΓΑΝΗΖΛ ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ  

                                                  

                                                                                 

   ΣΑ ΜΔΛΖ  

                                                                                                                                               

 

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ. 

 

ΓΑΛΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΖ     

 

ΓΑΣΟ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 

ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΤΡΔΝΑ 

 

ΥΑΡΟΚΟΠΟ ΠΑΝΣΔΛΖ  

 

ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 

 

 

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   
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