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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                        Αριθμ.7/2018 

                                         Αριθ. Πρωτ.102/23-1-2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 2/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 13.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, 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) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  

και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Λάβδα Ελένη 

Ζαφρακοπούλου Σοφία Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης Μπουντουράκης Θεοδόσιος 

Χαροκόπος Παντελής  

Ρέγγος Ιωάννης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος   

Παπαμιχαήλ Ελευθέριος  

Μπούρας Θεόδωρος   

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος  

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

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

Αναστασίου.  

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.   

 

Επί του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα 

εξής:  
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Όπως ήδη γνωρίζετε η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. υποδέχεται στους χώρους που χρησιμοποιεί για τα 

πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματά της περίπου 250 άτομα ημερησίως, ηλικίας από νήπια έως 

γ’ ηλικίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης σε προσωπικό που προκύπτουν από 

την έλλειψη μόνιμου προσωπικού το οποίο είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων της, θεωρείται αναγκαία η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Γενικών 

Καθηκόντων, λόγω εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα και 

περιορισμένη χρονική διάρκεια (2 μηνών), για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των κτηρίων 

που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την υλοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών 

προγραμμάτων της, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Αποκριών, της Καθαράς Δευτέρας, και 

του Πάσχα (εκδηλώσεις-παραστάσεις των συμμετεχόντων στα τμήματα μαθημάτων ενηλίκων και 

παιδιών στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης, Αποκριάτικες και Πασχαλινές εκδηλώσεις με 

δραστηριότητες για παιδιά στο Οικολογικό Πάρκο Ν. Ψυχικού, και στο Αθλητικό Κέντρο Ν. 

Ψυχικού, έκθεση Ζωγραφικής των συμμετεχόντων στα σχετικά μαθήματα στο Κέντρο Εικαστικών 

Τεχνών Γ. Καρύδης) Οι εργασίες θα αφορούν στο στολισμό των χώρων, ενημέρωση πολιτών, 

υποδοχή κοινού, προετοιμασία των χώρων (τοποθέτηση καρεκλών, τραπεζιών, εξοπλισμού) για τις 

εκδηλώσεις, και άλλες δραστηριότητες σε όλους τους παραπάνω χώρους. 

 Η δαπάνη των αποδοχών των υπαλλήλων αυτών θα βαρύνουν τον ΚΑ 20.01.001 στον οποίο έχει 

γραφτεί πίστωση ποσού 56.000€ και τον κωδικό 10.13.0001 του προϋπολογισμού για εργοδοτικές 

εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 

 

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο 

μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών εξαιρείται των διαδικασιών ΑΣΕΠ σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του  ν. 3812/09 και του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2190/1994. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

 Τον κανονισμό προσωπικού  της επιχείρησης 

 Τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της επιχείρησης   

 Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει  

 Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 

 Τις ΠΥΣ 236/94, 55/98, 33/06  

 Την περιπτ. α της  παρ 3 και την παρ 5 του άρθρου 3  της ΥΑ 25027/84 {ή την Απόφαση 

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) άρθρο 6 παρ 3 για τις 

κοινωφελείς επιχειρήσεις} 

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες 

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ. 2 

του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, 

 Το άρθρο 225 παρ.1, του ν. 3852/2010 «Υποχρεωτικός ‘Έλεγχος Νομιμότητας» 

 Τις έκτακτες και παροδικές ανάγκες βοηθητικού χαρακτήρα που δημιουργούνται από την 

έλλειψη μόνιμου προσωπικού, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων της επιχείρησης. 

 Τις πιστώσεις που έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 τον ΚΑ 20.01.0001 στον 

οποίο έχει γραφτεί πίστωση ποσού 56.000 και τον κωδικό 10.13.0001. του προϋπολογισμού 

για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 

 και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με 

σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με τις 

εξής ειδικότητες: 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

4 Δύο (2) 

μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ          4 

 

 

2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει αντίστοιχα τον 

προϋπολογισμό έτους 2018 τον ΚΑ 20.01.0001 στον οποίο έχει γραφτεί πίστωση ποσού 

56.000 € και τον κωδικό 10.13.0001. του προϋπολογισμού για εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΙΚΑ. 

3. Η μισθοδοσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου ανά ειδικότητα 

και προσόντα  

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην σύνταξη και ανάρτηση ανακοίνωσης στον πίνακα 

ανακοινώσεων της επιχείρησης επί πέντε ημέρες καθώς και  στην πρόσληψη των ανωτέρω 

με σχετική απόφασή του. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2018     

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

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

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και 

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

         

Ο Πρόεδρος                   Π.ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ…………………………….…………………………….. 

  

Τα μέλη                           Σ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ …..………………………………………….….. 

 

                                        Γ.ΓΑΤΟΣ  ………………………………………………………………….. 

 

                                        Π.ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ………………………………………………………… 

 

                                        Ι.ΡΕΓΓΟΣ ………….……………………………………………………  

 

                                        Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ………..……………………………………… 

 

                                        Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ …….…………………………………………………  

 

                                        Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ …………………………………………………………… 

 

                                        Κ.ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ……………………………………………………. 

 

                                        Α.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ………………………………………………………… 
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