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ΑΠΟΦΑΣΗ 60/16 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/08/2016 

 

 

Περίληψη: Έγκριση για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή για διάστημα ορισμένου χρόνου. 

 

   Σήμερα 10/08/2016 και  ώρα 18:30 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της Μονομετοχικής 

Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου αφού είχε κληθεί νόμιμα με την αρ. 642/05-08-

2016 πρόσκληση και παρέστησαν από τα εννέα τακτικά μέλη οι εξής: 

 

Αγγελάκης Νικόλαος, Πρόεδρος 

Νεκτάριος Ανδρεαδάκης, Αντιπρόεδρος 

Σισαμάκης Ευάγγελος, μέλος  

Ασπετάκη Ελένη, μέλος 

Στρατινάκη Στυλιανή, μέλος 

Καζάνης Στυλιανός, μέλος 

Βελιβασάκης Στάθης, μέλος 

 

 

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν οι Παπαργυρίου Ιωάννης, μέλος Δανασάκη Βασιλεία, 

μέλος. 

Στη συνεδρίαση πήρε μέρος ο Γενικός Διευθυντής ο κ. Σμαραγδάκης Ιωάννης και η 

Σακελλαρίδη Κρυστάλλη για την τήρηση των πρακτικών. 
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Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία συζητήθηκε το θέμα, έγκριση για την δημοσίευση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή για 

διάστημα ορισμένου χρόνου . 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας έκανε 

ένα αίτημα με το οποίο παρακαλεί να του εγκρίνουμε άδεια άνευ αποδοχών για χρονικό 

διάστημα 14 μηνών που θα αρχίζει  01-10-2016. 

Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό και θα πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει στην αντικατάσταση 

του για το διάστημα της αποχής του.  Για το λόγο αυτό προτείνεται στο Δ.Σ. να 

προσλάβουμε Γενικό Διευθυντή με τα παρακάτω προσόντα : 

 

1. Ειδικότητα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. 

2. Επαγγελματική εμπειρία δέκα [10] ετών, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής 

στο ΤΕΕ. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 35 έως 50 ετών. 

 

Θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα: 

 

1.     Πρότερη Εμπειρία ως τεχνικός σύμβουλος ή/και σε θέση ευθύνης σε : [α] Δημοτικές 

Επιχειρήσεις/Ο.Τ.Α., [β] σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα, [γ] σε Ανώνυμες Εταιρείες. 

2.     Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. 

3.     Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office). 

4.     Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματική υπευθυνότητα. 

 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση  το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή για διάστημα 14 μηνών ειδικότητας ΠΕ 

Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. 

2. Οι αποδοχές να είναι έως 3.000,00 € μεικτές. 

3. Να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 2-09-2016 κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες. 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

Νίκος Αγγελάκης 
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