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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το 25/01-11-2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ της Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου.
Αριθμ. Αποφ.: 166 «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου».
Στον Άγιο Νικόλαο, την 1η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα τα Τρίτη
και ώρα 13:00μμ έγινε Τακτική Συνεδρίαση της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία Δ.Α.Ε.Α.Ν., που ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 4361/03-04-2009 συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Σοφίας Πόθου - Φετφατσίδη και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
10793/07-04-2009 απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου και που δημοσιεύτηκε στο υπ’
αριθμ 2692/10-04-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας κ.
Φαρσάρη Μιχαήλ αφού ειδοποιήθηκαν κάθε ένα μέλος χωριστά, συνήλθαν, τα
διορισθέντα με την υπ’ αριθμ 302/09-10-2014 & 40/ 28-01-2015 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβούλιου, μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο, στην παρούσα
συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 11
μελών ήταν παρόντα τα 6 μέλη , ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ-ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος)
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ά Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Β Αντιπρόεδρος)

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση παρευρίσκεται, η κ. Καρτέρη Δέσποινα υπάλληλος
της ΔΑΕΑΝ ως γραμματέας του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης που αφορά
την «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. Πρωτ.οικ.10119/31-3-2016 Απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης(ΑΔΑ:ΨΗΨΛ465ΦΘΕ9ΣΟ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν.4325/2015 όπου
εγκρίθηκε η απασχόληση τριάντα (30) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίμου, θα πρέπει να καθορισθούν οι ειδικότητες, ο αριθμός καθώς και η
διάρκεια απασχόλησης των ατόμων που θα προσληφθούν.
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Αναλυτικότερα:
•
(2) δυο ατόμων ειδικότητας : (ΔΕ) Υπάλληλος Ελλιμενισμού, διάρκεια
απασχόλησης οκτώ μήνες.
Οι υπόλοιπες θέσεις που έχουν εγκριθεί θα καλυφθούν σε αργότερο χρόνο
σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.
Η κάλυψη της μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων θα καλυφθεί από την
παροχή υπηρεσιών μέσω αντιτίμου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον
Πρόεδρο,

Αποφασίζει Ομόφωνα :
Εγκρίνει τον καθορισμό ειδικοτήτων που θα προσληφθούν σύμφωνα με την
υπ’αριθμ. οικ.10119/31-3-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης(ΑΔΑ:ΨΗΨΛ465ΦΘΕ-9ΣΟ). Αναλυτικότερα:
(2) δυο ατόμων ειδικότητας : (ΔΕ) Υπάλληλος Ελλιμενισμού, διάρκεια
απασχόλησης οκτώ μήνες.
Η κάλυψη της μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων θα καλυφθεί από την παροχή
υπηρεσιών μέσω αντιτίμου.

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ακριβές Απόσπασμα
Άγιος Νικόλαος 01-11-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΕΑΝ

ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

