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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

                                     

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

           

          Αριθμ. 72 / 2012 

                   Αριθ. πρωτ.351 / 13-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις  είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με 

το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) 

και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) 

μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη, και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Κοντολέων Στυλιανός 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Γαλάνης Δημήτριος 

Γάτος Αλκιβιάδης Χατζηβασιλείου Μυρένα 

Διαμαντόπουλος Δημήτριος Καρέλλας Παναγής 

Ρέγγος Ιωάννης Δουνδουλάκη Ελένη  

Χαροκόπος Παντελής   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του 

Δήμου, Ιωάννα Χιώτη.  

 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση πινάκων κατάταξης και πινάκων απορριπτέων υποψηφίων, 

κατόπιν της προκήρυξης σχετικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικού – 

καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. Έγκριση προσλήψεων. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων. 

 

Επί του 6
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου  ενημέρωσε τα Μέλη για τα εξής:  
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Κατόπιν της με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/20077/26-11-2012 εγκριτικής απόφασης 

της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄),  

προχωρήσαμε στην δημοσίευση της προκήρυξης σχετικά με την πρόσληψη  

εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού (εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ) με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, για την έναρξη των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για το έτος 

2012-2013, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες: 

 

1. ΔΥΟ (2)  ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ  

2. ΔΥΟ  (2) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

3. ΕΝΑΝ (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων έληξε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012.  

Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους:  

- Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου Αντιπρόεδρο του ΔΣ  

- Ιωάννη Ρέγγο, Μέλος του ΔΣ  

- Στυλιανό Κοντολέων, Μέλος του ΔΣ  

Συνεδρίασε την 20
η
 Δεκεμβρίου 2012 και αφού διαπίστωσε καταρχήν τη δημοσίευση 

της περίληψης της προκήρυξης στην ημερήσια εφημερίδα ΕΣΤΙΑ ημ/νίας 

11/12/2012, αριθμός φύλλου 39.443, σελίδα 4Ι, στην εφημερίδα ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ 

ημ/νίας 11/12/2012, αριθμός φύλλου 3.468, καθώς και της τοιχοκόλλησης της σε 

εμφανές μέρος των γραφείων της επιχείρησης, έως την οριζόμενη ημερομηνία, 18 

Δεκεμβρίου 2012, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00. 

Στη συνέχεια έλεγξε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν οι υποψήφιοι, 

έλαβε υπόψη της τα ειδικά και τα γενικά τυπικά προσόντα των υποψηφίων και 

προχώρησε στην σύνταξη πινάκων κατά αξιολογική σειρά και ανά προκηρυσσόμενη 

θέση ως ακολούθως: 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)  ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ  

Σε αυτή την προκηρυσσόμενη θέση κατατέθηκαν συνολικά 2 αιτήσεις υποψηφίων οι 

οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης.  

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ -Για τα εκπαιδευτικά μαθήματα κλασσικού χορού –  

                                         μπαλέτου 

ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ- Για τα εκπαιδευτικά μαθήματα yoga – pilates 

 

 

2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Σε αυτή την  προκηρυσσόμενη θέση κατατέθηκαν συνολικά 2 αιτήσεις υποψηφίων οι 

οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης . 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΛΗ 

 

3. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Σε αυτή την προκηρυσσόμενη θέση κατατέθηκε συνολικά 1 αίτηση υποψηφίου ο 

οποίος πληροί τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ 
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση των σχετικών πινάκων κατάταξης και 

πινάκων απορριπτέων υποψηφίων. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε  

- την προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων,  

- τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων όπως ορίζονται στο πρακτικό    

   της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού,  

- τον κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών 

- τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα 

ύστερα από διαλογική συζήτηση 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το από 20/12/2012 πρακτικό της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού 

και τους προτεινόμενους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων, 

όπως αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου 

2. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

των παρακάτω επιτυχόντων υποψηφίων:  

 

Α/

Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   

1 ΕΡΙΦΥΛΗ ΔΑΦΕΡΜΟΥ  ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΧΟΡΟΥ 

2 ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΧΟΡΟΥ  

3 ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΠΕ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

4 ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΛΗ ΠΕ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ 
 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ 

 

2. Οι αντίστοιχες δαπάνες,  θα βαρύνουν αντίστοιχα τον προϋπολογισμό έτους  

       2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού και    

      περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης  

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των συμβάσεων. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72 /2012 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης. 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία της επόμενης Συνεδρίασης 

τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. 

 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 
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Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ               

H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       

 

Τα μέλη                      

                                Α. ΓΑΤΟΣ                       

                                 Ι. ΡΕΓΓΟΣ              

                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

          Π. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ 

   

   

 

Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 

                                            

                                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ  
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