
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                  Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           1ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 283-20/02/2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τo αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Ιωάννης Παπαιωάννου, 12) Ιωάννα Χήνη & 
13) Παναγιώτης Ποντίδας   
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
Στη συνεδρίαση, στο θέμα 3  προσήλθαν οι κύριοι Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής και στο 
θέμα 6 η κα Μαρία Μπάστα. 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
 
Αρ. Απόφασης: 19/2020 
  
Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2020 
 
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμ. Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά αναφέρει 
τα παρακάτω: 
 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : Ω84046ΜΤΛ6-
Τ2Π) καλούμαστε να προβούμε στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020. 
Αναφορικά με το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να 
έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών έως 31-3-2020. Κατόπιν των ανωτέρω :  

Αιτούμαστε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΥΕ Προσωπικό 

Καθαριότητας για οκτώ  (8) μήνες καθώς στο Νομικό Πρόσωπο εργάζονται μόνο δύο (2) άτομα Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και επίσης το Νομικό Πρόσωπο έχει στην 

δικαιοδοσία του δύο (2) κλειστά γυμναστήρια, τέσσερα (4) ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου με την κτιριακή 

εγκατάστασή τους, ανοιχτό στάδιο στίβου ολυμπιακών προδιαγραφών και ένα ανοιχτό κολυμβητήριο με 

πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. 

Οι παραπάνω αθλητικοί χώροι λειτουργούν καθημερινά από τις 7 π.μ. έως τις 12 μ.μ. και εξυπηρετούν 

καθημερινά πάνω από 3.500 πολίτες (αθλητές, αθλούμενοι, ενήλικες και παιδιά), ο αριθμός των οποίων 

αυξάνεται κάθε χρόνο. Η ανάγκη διατήρησης των παραπάνω χώρων καθαρών, καθίσταται αναγκαία, 

επιτακτική και απαραίτητη σε καθημερινή βάση.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
-  τις διατάξεις των άρθρων 233 και 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.) καθώς και τα άρθρα 65,67 και 69 

του Ν. 3852/2010 
- την με αρ. πρωτ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ν.Π.  
- την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Μειοψηφούντος του κου Παναγιώτη Ποντίδα) 
 

A. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων πέντε (5) ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΥΕ 

Προσωπικό Καθαριότητας για οκτώ (8) μήνες. 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.   
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  4/03/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Χαρίτου Θεμιστόκλεια Γεωργία, 
Ιωάννης Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης 
Κύρκος, Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, 
Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Ιωάννης 
Παπαιωάννου, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσάνης, 
Γαβριήλ Αραμπατζής, Παναγιώτης Ποντίδας   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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