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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 
 

Πρακτικό 7ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 09-09-2022 Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στον Πύργο 

της Ηλείας, στα γραφεία της επιχείρησης εις το ΛΑΤΣΕΙΟ Μέγαρο Δημοτικών Υπηρεσιών, 

συνήλθαν ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007, για 

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

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους έξι (6) 

μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ., 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Παπαδημητρίου Ιωάννης, 

5. Αργυρίου Γεώργιος, 

6. Μοσχοπούλου Μαρία, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

7. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

8. Γιάνναρος Χρήστος, 

9. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

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: 

1. Προγραμματισμός προσλήψεων για τη χρήση 2023. 

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

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 
Σας γνωρίζω την αναγκαιότητα λήψης απόφασης, στα πλαίσια προγραμματισμού 
προσλήψεων για το έτος 2023, όσον αφορά προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί με 
συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ αλλά και συμβάσεις έργου. Ο προγραμματισμός αυτός χρονικά 
συνάδει με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. Ν.4829/2021(ΦΕΚ Α’ 166/10-09-
2021) εγκύκλιου Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3). 
Η επιχείρησή μας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 
1. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133) εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή 
σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την κίνηση διαδικασιών 

ΑΔΑ: 93ΓΡΟΕΖΩ-ΡΟΤ



   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

σελίδα 2 από 2 

 

πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή 
μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
Ν.2190/1994 (Α' 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). Η έγκριση 
αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την 
έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την 
σύναψη σύμβασης έργου. (άρθρο 2 παρ.2  της ΠΥΣ 33/2006). 
Σήμερα στην επιχείρηση, για την διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη, 
απασχολούνται  δύο Υπάλληλοι του Δήμου Πύργου υπό καθεστώς εργασίας «άσκησης 
παράλληλων καθηκόντων».Επίσης στις επιχειρησιακές δομές της Δη.Κ.Ε.Π. απασχολούνται 
πέντε εργαζόμενοι με συγχρηματοδότηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ. 
Η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί την πρόσληψη: 
α) ενός ατόμου με ειδικότητα Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο λειτουργίας 
δομών/προγραμμάτων Παιδείας και Αθλητισμού, 
γ) ενός ατόμου ατόμου με Πτυχιούχο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο 
λειτουργίας προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Μέριμνας, 
Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
σύνολο 8 μηνών. 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041.003 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού» και Κ.Α. 10.6054.0003 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» 
προϋπολογισμού  έτους  2023. 

Το Δ.Σ. αφού τα Μέλη του άκουσαν τον Πρόεδρο, έλαβαν γνώση των   

α) τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

β) τους Καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, 

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

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει 

α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023 και συγκεκριμένα την 

πρόσληψη: α) ένα άτομο Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ΠΕ και β) ένα άτομο Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ/ΤΕ. 

β) Η πλήρωση θέσεων θα γίνει με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών και όχι πέραν 

της ημερομηνίας λήξης των συμβάσεων. 

γ) Εγκρίνει τις ανωτέρω προσλήψεις προσωπικού καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι 

συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 43/2022. 

 

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, 
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