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∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα  

              Μαρούσι, 151 24                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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                                                                       Α.Π. 2074 
                                                         

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ  

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (εφεξής καλουµένη ως «η 
Επιχείρηση») λαµβάνοντας υπόψη: 

 
  1) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια, της παραγράφου 2, του άρθρου 14,   

του Κεφαλαίου Γ, του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α’/03-03-1994) 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση 
θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 

2)  Τις διατάξεις των άρθρων 255-258 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-
06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.  

3) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

4) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α’/15-09-2011) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5)  Τις διατάξεις των υποπαραγράφων 20α & 22, του άρθρου 9, του Ν. 
4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Α’/14-03-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως ισχύει.  

6) Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017) 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  
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7) Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα ΝΠΙ∆ αυτών.  

8) Την υπ’αριθ. 07/01-02-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης περί υποβολής αιτήµατος προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής για την πρόσληψη ∆ιευθυντή επί θητεία.  

9)  Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 21559/6339/28-02-2019 εισηγητική έκθεση 
συναίνεσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την πρόσληψη ∆ιευθυντή επί θητεία (Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου) στην Επιχείρηση. 

10) Την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./196/15587/02-12-2019 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1, της υπ’ αριθ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. 
(Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α’/28-12-2006) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο 
∆ηµόσιο», όπως ισχύει.  

11) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 87228/09-12-2019 έγγραφο ανακοίνωσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόµου, για 
την πλήρωση της θέσης του ∆ιευθυντή επί θητεία στην Επιχείρηση, µε 
κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους. 

12) Τις υπ’ αριθ. 74/22-03-2016 & 309/27-09-2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Αµαρουσίου, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι Κανονισµοί 
Προσωπικού και Εσωτερικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης, όπως ισχύουν 
αντίστοιχα. 

13) Την υπ’ αριθ. 62/11-10-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης περί συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Πρόσληψης Προσωπικού και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & 
Προσφυγών των ∆ιαγωνισµών Πρόσληψης Προσωπικού.  

14) Την υπ’ αριθ. 76/27-11-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 369/03-12-2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αµαρουσίου, περί έγκρισης των σχετικών 
πιστώσεων στους Κ.Α. εξόδων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2020 της Επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 
10.6041.003 «Τακτικές αποδοχές ∆ιευθυντή Επιχείρησης» ποσού € 
29.000,00 και στον Κ.Α.Ε. 10.6054.003 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού (∆ιευθυντή Επιχείρησης)» ποσού € 8.000,00. 

15)Την υπ’ αριθ. 85/23-12-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι προκήρυξης για την 
πρόσληψη ∆ιευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης, µε κάλυψη της δαπάνης 
από ιδίους πόρους. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου για την πλήρωση της θέσης του 
∆ιευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου µε 
θητεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 4γ, του άρθρου 6, του Ν. 
4555/2018, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
και µε κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας από ιδίους πόρους.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (µε θεωρηµένο το γνήσιο 
της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Α.Τ. ή ΚΕΠ), στα γραφεία της 
Επιχείρησης, στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. 
Μόσχα, 2ος όροφος, Μαρούσι), τηλ. επικοινωνίας : 213-2038200-202.  
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες 
και αρχίζει από την Πέµπτη 02-01-2020 έως και τη ∆ευτέρα 13-01-
2020, τις εργάσιµες ηµέρες από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ. και θα 
έχουν στο φάκελό τους την ένδειξη: «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2073/30-12-2019 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ». 
 
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 
εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο 
φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης 
προθεσµίας. 
 
Η αναλυτική προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων της Επιχείρησης (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. 
Μόσχα, 2ος όροφος), στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr. 
 
Η παρούσα περίληψη θα δηµοσιευτεί σε µία (1) τουλάχιστον τοπική ηµερήσια 
ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr. 
 
 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Επιχείρησης 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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