
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α.Π.17/17-01-2020 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Στο Μαρούσι σήμερα την Παρασκευή 17η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 

μ.μ. στα γραφεία της έδρας της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (η 

«Επιχείρηση»), που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας αρ. 9 και Δημ. Μόσχα 

- Μαρούσι Τ.Κ. 15124, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου αυτής, μετά την από 13-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. 

Αριθ. απόφασης:  01/2020 

Θέμα 1ο:   Λήψη απόφασης για την έγκριση του προσωρινού πίνακα 
κατάταξης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή επί θητεία στην 
«Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου», σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 2073/30-12-2019 σχετικής προκήρυξης. 
 

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
2. Μπογδάνου – Καλύβα  Σπυριδούλα, Τακτικό Μέλος 
3. Βουρλάκη Αικατερίνη, Τακτικό Μέλος 
4. Ιωαννίδης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 
5. Βαλλάτος Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 
6. Θεοχάρης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος 
7. Φωτοπούλου - Νταλαμπέκη Άννα, Τακτικό Μέλος 
 
 
Απόντες από τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της σημερινής συνεδρίασης 
είναι η κα. Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο κος. 
Καστανάκης Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος. 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο νομικός σύμβουλος της Επιχείρησης κ. 
Ιωάννης Ξυθάλης.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το νόμο και την υπ’ αριθμ. 

43254/31-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1492/τ.Β’/17-08-2007) Υπουργική Απόφαση, ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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Θέμα 1ο:   Λήψη απόφασης για την έγκριση του προσωρινού πίνακα 
κατάταξης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή επί θητεία στην 
«Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου», σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 2073/30-12-2019 σχετικής προκήρυξης. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
αναφέρει τα εξής: 
 
Το Δ.Σ. της Επιχείρησης με την υπ’ αριθ. 85/23-12-2019 απόφασή του, ενέκρινε 
τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 2073/30-12-2019 προκήρυξης για την 
πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης, με κάλυψη της δαπάνης από 
ιδίους πόρους, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία τοπική εφημερίδα. 
 
Κατόπιν της λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις 13-01-2020, η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για την Πρόσληψη Προσωπικού συγκλήθηκε 
στις 15-01-2020 και συνέταξε το κάτωθι πρακτικό αξιολόγησης που έχει ως 
εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Στο Μαρούσι την 15η Ιανουαρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. οι 
κ.κ.  
 
1. Θεοχάρης Δημήτριος, Πρόεδρος Επιτροπής  
2. Ρεπαπής Χρήστος, Τακτικό Μέλος  
3. Σκαλιώτης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος 
 
που αποτελούν με βάση την υπ’αριθ. 62/11-10-2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης, μέλη της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών για την Πρόσληψη Προσωπικού, προχώρησαν, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 2073/30-12-2019 προκήρυξης για την πρόσληψη 
Διευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε σε 
μία (1) τοπική εφημερίδα (ΑΔΑ: Ψ31Γ465ΤΒΞ-4ΔΗ), στη σύνταξη του παρόντος 
πρακτικού για την επιλογή και κατάρτιση του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων 
που συμμετείχαν στον ανωτέρω διαγωνισμό,  όπου η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων έληξε στις 13-01-2020. 
 
Συγκεκριμένα χθες 14-01-2020, η ανωτέρω επιτροπή προχώρησε στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της μοναδικής αίτησης συμμετοχής του κ. 
Γεωργίου Κ. Κωνσταντόπουλου. Ειδικότερα, ο κ. Γεώργιος Κ. Κωνσταντόπουλος 
κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθ. πρωτ. 06/10-01-2020 αίτηση συμμετοχής 
και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 της ανωτέρω προκήρυξης, βρέθηκαν όλα πλήρη και ορθά και σύμφωνα 
με τους όρους της προκήρυξης.  
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Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αφού αξιολόγησε τόσο τα απαιτούμενα γενικά 
τυπικά προσόντα πρόσληψης (άρθρο 1 της προκήρυξης), όσο και τα ειδικά - 
απαραίτητα και πρόσθετα – τυπικά προσόντα (άρθρο 2 της προκήρυξης), 
αναφέρει τα εξής: 
 
O διαγωνιζόμενος διαθέτει: 
 
Α. Απαραίτητα τυπικά προσόντα ως προϋπόθεση για την αξιολόγησή 
του και την πρόσκληση σε συνέντευξη 
 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) στον κλάδο της 
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μάστερ Διοίκησης Επιχειρήσεων) 
του Πανεπιστημίου της Ουαλλίας – Κολλέγιο του Κάρδιφ, αναγνωρισμένο 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται από την 
απόκτηση του ανωτέρω μεταπτυχιακού τίτλου στη Μ. Βρετανία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε υπεύθυνη 
διοικητική θέση εταιρείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και 
συγκεκριμένα από το 1994 έως το 2019, που αποδεικνύεται από την 
υπ’αριθ.πρωτ.9216/20-12-2019 βεβαίωση χρόνου ασφάλισης του 
Ε.Φ.Κ.Α. και από βεβαιώσεις εργασίας α) στην «Hellas Capital Leasing 
A.E.» πρώην «Εμπορική Leasing A.E.» (θυγατρική της «Εμπορικής 
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.») ως Υπεύθυνος Πελατείας στη Δ/νση 
Μεγάλων Επιχειρήσεων, β) στην «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 
(θυγατρική του Δήμου Αμαρουσίου) ως Διευθυντής/Διευθύνων 
Σύμβουλος, γ) στο «ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ως Γενικός 
Γραμματέας, δ) στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ως Διευθύνων Σύμβουλος 
και ε) στην «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Ν.Π.Ι.Δ. 
του Δήμου Αμαρουσίου) ως Διευθυντής. 

 
Β. Πρόσθετα τυπικά προσόντα 
 

 Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης (Διδακτορικό στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου του Νόττινγχαμ Τρεντ της Μεγ. 
Βρετανίας, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ανάλογη θέση 
ευθύνης σε φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα από το 
2006 έως το 2019, που αποδεικνύεται από την υπ’αριθ.9216/20-12-2019 
βεβαίωση χρόνου ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. και από βεβαιώσεις εργασίας 
α) στην «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (θυγατρική του Δήμου 
Αμαρουσίου) ως Διευθυντής/Διευθύνων Σύμβουλος, β) στο «ΔΗΜΟ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ως Γενικός Γραμματέας, γ) στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ως 
Διευθύνων Σύμβουλος και δ) στην «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αμαρουσίου) ως Διευθυντής. 
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 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, 
φύλλα υπολογισμού, υπηρεσίες διαδικτύου), που δεν αποδεικνύεται 
επαρκώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. 

 
Την ίδια ημέρα (14-01-2020), η Επιτροπή κάλεσε μέσω e-mail τον κ. Γεώργιο 
Κ. Κωνσταντόπουλο να παρευρεθεί ενώπιον της Επιτροπής σήμερα 15-01-2020 
στις 10.00 π.μ. για ατομική συνέντευξη η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικώς.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και της διενέργειας της ατομικής συνέντευξης, η 
Επιτροπή προέβη στη βαθμολογία του διαγωνιζόμενου, ο οποίος έλαβε τα εξής 
μόρια: 
 
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 40/40 ΜΟΡΙΑ της τελικής 
βαθμολογίας.  
 
Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 25/30 ΜΟΡΙΑ της τελικής 
βαθμολογίας που αναλύονται ως εξής: 

 Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής στον κλάδο της 
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (15/15 ΜΟΡΙΑ).  

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ανάλογη θέση 
ευθύνης σε φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (10/10 ΜΟΡΙΑ). 

 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, 
φύλλα υπολογισμού, υπηρεσίες διαδικτύου) (0/5 ΜΟΡΙΑ). 

 
Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 25/30 ΜΟΡΙΑ της τελικής βαθμολογίας (όπου 
αξιολογήθηκαν τα εξής ουσιαστικά προσόντα: η αναλυτική-συνθετική-κριτική 
ικανότητα, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, οι διοικητικές ικανότητες, η 
ομαδική συνεργασία, ο συντονισμός των εργασιών, η αποτελεσματικότητα, η 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κρίσεων, η επαγγελματική συνέπεια, το 
ήθος, κλπ.). 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 40+25+25=90,00/100,00 
 
Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η αρμόδια 
επιτροπή κατέληξε στον κάτωθι προσωρινό πίνακα κατάταξης του μοναδικού 
υποψηφίου. 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

   
           ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 

  
Α/Α Α.Π. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ 

1 06/10-01-2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 90,00 
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Το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής θα προσκομιστεί στο Δ.Σ. της Επιχείρησης 
για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για την Πρόσληψη Προσωπικού  

 
 
Θεοχάρης Δημήτριος             Ρεπαπής Χρήστος             Σκαλιώτης Γεώργιος» 
 
 
 
Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ως άνω πρακτικό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 
η μοναδική αίτηση συμμετοχής του κ. Γεωργίου Κ. Κωνσταντόπουλου η οποία 
έλαβε την ανωτέρω βαθμολογία (90,00/100,00), είναι η μοναδική που πληρεί 
όλους τους όρους και προϋποθέσεις της οικείας προκήρυξης και εξυπηρετεί δε 
τους σκοπούς του διαγωνισμού και τα συμφέροντα της Επιχείρησης.  
 
Στη συνέχεια ο προσωρινός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων των γραφείων της Επιχείρησης (2ος όροφος Δημαρχείου 
Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας αρ. 9, Μαρούσι), το αργότερο μέσα σε δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την 
επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων. Οι ενστάσεις θα 
αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών των 
Διαγωνισμών Πρόσληψης Προσωπικού εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών 
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει 
σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, το οποίο θα αποφασίσει τελικά επί 
των πιθανών ενστάσεων και στη συνέχεια θα εγκρίνει και τον οριστικό πίνακα 
κατάταξης των υποψηφίων. 
 
Καλείται το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
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Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική 
συζήτηση μεταξύ των Μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα πρακτικά 
της παρούσης συνεδρίασης, με ψήφους έξι (6) υπέρ και μίας (1) της κας. 
Φωτοπούλου – Νταλαμπέκη Άννας που δήλωσε κατά. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Την έγκριση του από 15-01-2020 συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών Πρόσληψης Προσωπικού και του προσωρινού πίνακα 
κατάταξης του μοναδικού υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης του 
Διευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης ως ακολούθως:  
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 

          ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 

Α/Α Α.Π. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ 

1 
06/10-01-2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 90,00 

 
Η μοναδική αίτηση συμμετοχής του κ. Γεωργίου Κ. Κωνσταντόπουλου η οποία 
έλαβε την ανωτέρω βαθμολογία (90,00/100,00), πληρεί όλους τους όρους και 
προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης και εξυπηρετεί τους σκοπούς του 
διαγωνισμού και τα συμφέροντα της Επιχείρησης.  
 
2. Ο ανωτέρω προσωρινός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων των γραφείων της Επιχείρησης (2ος όροφος Δημαρχείου 
Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας αρ. 9, Μαρούσι).  
 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από 

την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων. Οι ενστάσεις θα 

αξιολογηθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων & Προσφυγών των Διαγωνισμών 

Πρόσληψης Προσωπικού εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη 

της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία θα υποβάλει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της 

Επιχείρησης, το οποίο θα αποφασίσει τελικά επί των πιθανών ενστάσεων και 

στη συνέχεια θα εγκρίνει και τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 
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Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 01/17-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

           Πέππας Νικόλαος 

 

                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

               Βουρλάκη Αικατερίνη                               Ιωαννίδης Ιωάννης      

 

                                                Βαλλάτος Νικόλαος                                

     

            
            Μπογδάνου – Καλύβα  Σπυριδούλα        Θεοχάρης Δημήτριος 
 

 
  

Φωτοπούλου – Νταλαμπέκη Άννα 
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