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ΑΠΟΦΑΣΗ  421/2017
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το  άρθρο  58  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με θέμα  «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»  

2. Το άρθρο 170 παρ. 5 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών  και  Κοινοτικών  υπαλλήλων»  με  θέμα   «Πράξη  πρόσληψης
-Τοποθέτηση - Δοκιμαστική υπηρεσία»

3. Την παρ. 3  του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/03.03.1994 τεύχος Α')
«Σύσταση  ανεξάρτητης  αρχής  για  την  επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση
θεμάτων  διοίκησης»  με  θέμα   «Προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  κάλυψη  παροδικών  αναγκών»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Τις διατάξεις των άρθρων 46 & 54 του Π.Δ 410/88 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

5. Την  αριθ.  Σ.Ο.Χ.  1/2012  προκήρυξη  του  Δήμου  για  την  πρόσληψη  με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9)
ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Πρέβεζας

6. Τους πίνακες κατάταξης  (ΑΔΑ: Β42ΑΩΞΧ-ΓΑΣ) που συνέταξε  η αρμόδια
επιτροπή  που  συστάθηκε  με  την  αριθ  337/2012  Απόφαση  Δημάρχου
Πρέβεζας

7. Την αριθμ.:407/2016 απόφαση του Δημάρχου περί παράτασης συμβάσεων
εποχιακού  προσωπικού  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  “Εναρμόνιση
Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής”  η  οποία  επικυρώθηκε  με  την
αριθμ.:165193/26.10.2016  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτικής  Μακεδονίας  και
δημοσιεύθηκε στο αριθμ.:1128/τ.Β΄/4.11.2016 φύλλο ΦΕΚ

8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4415/2016 σύμφωνα με την
οποία:  Οι  συμβάσεις  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  του
προσωπικού  των  Ο.Τ.Α.  α'  και  β'  βαθμού,  καθώς  και  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και
Ν.Π.Ι.Δ.  αυτών,  το  οποίο  απασχολείται  στο  πλαίσιο  του
συγχρηματοδοτούμενου  ευρωπαϊκού  προγράμματος  «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι
την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της
μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. 

9. Την αριθμ.πρωτ.:6426/14.2.3017 αίτηση παραίτησης της Χόρτη Αναστασίας
του Γρηγορίου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων  και η οποία έγινε αποδεκτή με την
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αριθ.113/2017 Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
334/τ. Γ΄/7.4.2017

10. Την αριθμ.πρωτ.:16351/7.6.2017 υπεύθυνη δήλωση του Βενέρη Αλέξιου με
την  οποία  δεν   αποδέχεται  τον  διορισμό  του  στην  θέση  ειδικότητας  ΔΕ
Μαγείρων

11. Την  αριθμ.πρωτ.:1615655/1.6.2017  υπεύθυνη  δήλωση  του  Σουλάκη
Σωτήριου  με  την  οποία  δεν   αποδέχεται  τον  διορισμό  του  στην  θέση
ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων

12. Τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Κτενάς Δημήτριος του Αντωνίου
13. Τις διατάξεις τω άρθρων 10 & 11 του ΠΔ 410/88 όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.
14. Τις  διατάξεις  της  παρ.9  του  άρθρου  1  του  Ν.4038/2012  (ΦΕΚ  14/τ.

Α΄/2.2.2012)
15. Το αριθμ.πρωτ.:31934/21.08.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με

το  οποίο  ανακοινώθηκε  ότι  με  την  αριθμ.πρωτ.:
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21.08.2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου
2 παρ.1 της αριθμ.:33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η απασχόληση εννέα
(9)  ατόμων,  προς  υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  με  σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

16. Τις  διατάξεις  του άρθρου  78  του  Ν.  4257/14  (ΦΕΚ  93/14.4.2014  τεύχος
Α΄):με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
σύμφωνα με τις οποίες «δεν ισχύουν οι περιορισμοί του παρόντος για την
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης  έργου,  καθώς και  τις  προπαρασκευαστικές  αυτών
ενέργειες,  από  τους  Ο.Τ.Α…και  των  αμειβομένων  μέσω  προγραμμάτων
ΕΣΠΑ»,

17. Το αριθμ.πρωτ.:15017/7.10.2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ
18. Την αριθ. Πρωτ.:22057/27.7.2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για

την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας,
19. Την  αριθ.  2352224912/27.7.2017  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μητρώο

Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του  Κτενά Δημήτριου του Αντωνίου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, για
χρονικό  διάστημα  από  την  ημερομηνία  πρόσληψης  έως  31/8/2017  για  την
υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.
Η δαπάνη της  μισθοδοσίας  του  ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει  τους  Κ.Α.Ε.
02.60.6041.918  &  02.60.6054.918  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Πρέβεζας
έτους 2017 στους οποίους και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας, για τη δημοσίευσή της, μετά τον κατά νόμο έλεγχό της, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Χρήστος Μπαΐλης
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