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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 1ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 7η Ιανουαρίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, 

πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του 

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

σύμφωνα με την Αριθμό Εγκυκλίου:643 (Α.Π.: 69472/24.09.2021) του Υπουργείου 

Εσωτερικών, συνδυαστικά με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007 όπως ισχύει, για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους 

οκτώ (8) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Γιάνναρος Χρήστος, 

5. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

6. Μοσχοπούλου Μαρία, 

7. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

8. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

9. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

10. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

11. Φάμελος Βασίλειος, 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη 

του Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

2. Προκήρυξη πλήρωσης θέσης εργασίας Διευθυντή «επί θητεία». 

 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα του Διοικητικού  

Η επιχείρησή μας με την αριθ. 40/2021 απόφαση του Δ.Σ., είχε εγκρίνει την πλήρωση 

μίας (1) θέσης εργασίας, Διευθυντή της Επιχείρησης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και διάρκειας ίσης με την θητεία της Δημοτικής 

Περιόδου, με το σύστημα της επιλογής. 

Σας γνωρίζω το αριθ. πρωτ. 94664/21-12-2021 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών και 

προτείνω την έναρξη διαδικασιών συγκέντρωσης «αιτήσεων πλήρωσης θέσης 

εργασίας». 
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Το Δ.Σ. αφού τα Μέλη του άκουσαν τον Πρόεδρο, έλαβαν γνώση:   

α) τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

β) τους Καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, 

γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων όπου μεταξύ άλλων ειπώθηκε: 

Αγγελακοπούλου Α.: Ψηφίζω όχι στο θέμα αυτό. 

Γιάνναρος Χ.: Ψηφίζω υπέρ για την διεξαγωγή της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης 

εργασίας του Διευθυντή με την προϋπόθεση η «προσωπική συνέντευξη από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ.» να εξαλειφθεί ή να διεξαχθεί ενώπιον όλου του Δ.Σ. 

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

αποφασίζει 

 

α) Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

«Αιτήσεων Πλήρωσης θέσης εργασίας Διευθυντή». 

Ο Διευθυντής θα απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 

Χρόνου (ΙΔΟΧ) και διάρκεια ίση με την θητεία της Δημοτικής Περιόδου. Η επιλογή του 

Διευθυντή θα γίνει με το σύστημα της επιλογής. 

Η Δη.Κ.Ε.Πύργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν (αυτοπροσώπως 

ή δια εξουσιοδοτήσεως) στα Γραφεία της επιχείρησης σχετική αίτηση μαζί με 

(επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών σε 

σφραγισμένο φάκελο για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό́ 

σημείωμα, η υποβολή αιτήσεως γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας και ανάρτησής της στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου. 

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν: 

1. Πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης Σχολής (ΠΕ/ΤΕ) εσωτερικού ή ισότιμης του εξωτερικού 

(πτυχίο αναγνωρισμένο από ΔΙΚΑΤΣΑ), με ειδικότητα Διοίκησης Οργανισμών & 

Επιχειρήσεων και Εφαρμογών Πληροφορικής. 

2. Καλή έως άριστη γνώση  μιας ξένης γλώσσα μεταξύ των: Αγγλική, Γαλλική ή 

Γερμανική. 

3. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής τους καθότι δεν έχουν 

κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί 

να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος 

καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι 

υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) 

έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

4. Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από προηγούμενη συναφή θέση 

του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημόσιων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων. 
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5. Να μην παρέχουν υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών 

προσώπων όμοιες με τις δραστηριότητες που ασκεί η Κοινωφελής Επιχείρηση. 

6. Να μην έχουν λοιπά γενικά κωλύματα απασχόλησης σε ΝΠ του Δημοσίου. 

β) Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες 

ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε 

επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή 

τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή 

του απορρίπτεται. 

γ) Για την τελική επιλογή Διευθυντή, θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της οποίας θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα 

προσόντα.  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 02/2022 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται 

το παρόν πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 

 
 

Ακριβές απόσπασμα της αριθ. 02/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.- 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δημόπουλος Χρήστος 

ΑΔΑ: 67Λ5ΟΕΖΩ-ΞΘΛ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61c070c4523ae20645dd645b στις 21/12/21 15:40

                                                              ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ                  να σταλεί με e-mail 
                        

 Θ Ε Μ Α: Έγκριση πρόσληψης Διευθυντή επί θητεία με κάλυψη της δαπάνης από 
ιδίους πόρους

    Σας ανακοινώνουμε, ότι με την αριθ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./183/18726/17-12-2021 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως 
ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου, για την πλήρωση της θέσης του 
Διευθυντή επί θητεία ορισμένου χρόνου, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου Πύργου, με χρονική διάρκεια όσο διαρκεί η δημοτική περίοδος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα της παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 4555/2018 όπως ισχύει.
   Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις και της υποπαραγράφου ια της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει, και των άρθρων 255-258 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α’/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν.   

Κοινοποίηση: Η Διευθύντρια
1. ΑΣΕΠ, enimerosi@asep.gr
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

2.    Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
    

3.
                                           Α. Διαμαντοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝ. ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩ   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

     Αθήνα,     21-12-2021

     Α.Π.: 94664
 
     ΠΡΟΣ:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 
e-mail:  
Ταχ. Δ/ νση :
Ταχ. Κώδικας:

Ελένη Οψίμου
213 1364369
e.opsimou@ypes.gr
Σταδίου 27
101 83

 
    Δημοτική Κοινωφελή
    Επιχείρηση Δ. Πύργου                                                                                                    
   dhkep@1489.syzefxis.gov.gr
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