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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α.Π.24/18.09.2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή ∆ήµου
Αµαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».
Στο Μαρούσι σήµερα την 18η Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00,
στα γραφεία της έδρας της εταιρείας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή ∆ήµου
Αµαρουσίου

–

Αναπτυξιακή

Ανώνυµη

Εταιρεία

Ο.Τ.Α.»

(Μ.Α.Ε.

67621/1ΑΤ/Β/09/0012), που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας 9 και ∆ηµ. Μόσχα
- Μαρούσι 15124, συνήλθαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θέµατα
ηµερήσιας διάταξης :
1. Λύση της σύµβασης πρόσληψης δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία.
2. Ανάθεση σε δικηγόρο.
3. Έγκριση ή µη επαγγελµατικής δαπάνης.
4. Έγκριση ή µη σχεδίου σύµβασης µερικής απασχόλησης για την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των τµηµάτων ξένων
γλωσσών της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
1. Καρλαύτης ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2. Κάββαλος Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος
3. Βλάχου Ελένη, Μέλος ∆.Σ.
4. Σταθούλης Σπυρίδων, Μέλος ∆.Σ.
5. Βελής Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.
6. Καρτσόλης Αριστείδης, Μέλος ∆.Σ.
7. Πουλόπουλος Γεώργιος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο, ο
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και
εισέρχεται στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη πρόσληψης µε σύµβαση µερικής απασχόλησης
έκτακτου προσωπικού για την στελέχωση των τµηµάτων ξένων γλωσσών
και ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.
Σε συνέχεια της από 18/06/2012 απόφασης που αφορούσε στην έγκριση
διεξαγωγής προγραµµάτων εκµάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών από την Αναπτυξιακή ∆ήµου Αµαρουσίου, παρακαλούµε για :την
έγκριση ή µη πρόσληψης µε σύµβαση µερικής απασχόλησης έκτακτου
προσωπικού,

για

την

στελέχωση

των

τµηµάτων

ξένων

γλωσσών

και

ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας και τη δηµοσίευση της κάτωθι
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τοπικό τύπο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή ∆ήµου Αµαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.,
προκειµένου να στελεχώσει τα τµήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών και
ηλεκτρονικών υπολογιστών µε καθηγητές για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 2013,
προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τον σκοπό αυτό. Οι
ειδικότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών είναι οι
ακόλουθες.
Τµήµατα
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Γερµανικά
Ισπανικά
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Απαραίτητα προσόντα :
Τίτλοι σπουδών αντίστοιχοι της ειδικότητας.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση διδασκαλίας.
Θα προτιµηθούν κάτοικοι / δηµότες.
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Αριθµός θέσεων : 10
Η επιλογή θα γίνει από το ∆.Σ. της εταιρείας. ανάλογα µε τις ανάγκες που τελικά
θα προκύψουν, σχετικά µε τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τµηµάτων
και µε όσα ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.

Η Αναπτυξιακή µπορεί να ζητήσει από του υποψήφιους οποιοδήποτε
συµπληρωµατικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων
και της καταλληλότητας των υποψηφίων για τη συγκεκριµένη θέση.

Ο χρόνος απασχόλησης των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί µε
απόφαση Εταιρείας σύµφωνα τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα
διαµορφωθούν τελικά. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από
01/10/2012 µέχρι 30/06/2013.

Οι αιτήσεις όσων επιθυµούν να συµµετάσχουν στην επιλογή, θα πρέπει να
κατατεθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της
παρούσας στον τύπο. Η κατάθεση των αιτήσεων και η παροχή περαιτέρω
πληροφοριών θα γίνεται στην έδρα της Αναπτυξιακή Α.Ε. οδός Βας. Σοφίας αρ 9
Μαρούσι, τηλ. 213 2038247 καθηµερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις
09:00π.µ. έως τις 13:00µ.µ.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται το Σώµα για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Σώµα αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση της
πρόσληψης µε σύµβαση µερικής απασχόλησης έκτακτου προσωπικού για την
στελέχωση των τµηµάτων ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών της
εταιρείας και τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον
τοπικό τύπο, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης..
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Εκδόθηκε η µε ηµεροµηνία 4/18.09.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καρλαύτης ∆ηµήτριος

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πουλόπουλος Γεώργιος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευάγγελος Κάββαλος

Σπύρος Σταθούλης
Ελένη Βλάχου

Αθανάσιος Βελής

Αριστείδης Καρτσόλης

Ακριβές Αντίγραφο
Μαρούσι Αυθηµερόν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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