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ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2021 
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας  

 
Έχοντας υπόψη του : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων 
Δημάρχου, όπως ισχύουν. 

2. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση 
<< Καθορισμός των δικαιολογητικών -εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6-2-2017 

3. Την υπ’ αριθ. 198/10-04-2020 (ΑΔΑ:6ΕΒΖΩΞΧ-ΟΥΕ) σε ορθή 
επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 
με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 
2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών-αίτημα για 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 76073/03-07-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση 
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο 
Δήμο Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας (ανταποδοτικού χαρακτήρα)». 

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 49918/05-08-2020 (ΑΔΑ:6Λ3246ΜΤΛ6-ΥΦΗ) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για το 
Δήμο Πρέβεζας η πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 50196/06-
08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

6. Την υπ’ αριθ. 682/04-12-2020 (ΑΔΑ:6ΛΓ5ΩΞΧ-ΤΣΔ) σε ορθή 
επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 
με θέμα: «Έγκριση σύναψης δεκαπέντε (15) συμβάσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

7. Την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/23795/10.12.2020 προκήρυξη του Δήμου 
Πρέβεζας και την αριθ.πρωτ.: 2260/11.2.2021 έγκριση του ΑΣΕΠ 

8. Το αριθμ.πρωτ.:6624/23.3.2021 πρακτικό της επιτροπής για την 
κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου ΣΟΧ 1/2021 (αναριθμείσα από ΣΟΧ 3/2020) 

9. Την αριθμ.πρωτ.:7088/31.3.2021 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της 
κ.Κατωγιάννη Αλεξάνδρα του Χρήστου 

10. Το αριθμ.πρωτ.:7576/7.4.2021 πρακτικό της επιτροπής για την 
κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου ΣΟΧ 1/2021 (αναριθμείσα από ΣΟΧ 3/2020) 
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11. Την αριθμ.:149/14.4.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την 
πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ 
μηνών 

12. Την αριθμ.:153/19.4.2021 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε 
αποδοχή της από 16/4/201 υπεύθυνη δήλωση (οικειοθελής 
αποχώρηση) της κ. Πάντα Κυριακής του Χρήστου ειδικότητας ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας 

13. Την αριθμ.πρωτ.:8464/20.4.2021 υπεύθυνη δήλωση οικειοθελούς 
αποχώρηση της κ. Κουρκουτά Κων/νας του Ευαγγέλου 

14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ 
739/τ.Β΄/14-3-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α.Ε. 02.20.6041 & 
02.20.6054.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Προσλαμβάνουμε την παρακάτω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, από 18/5/2021 έως 16/1/2022, 
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και τους τοποθετούμε ως εξής: 

Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

1 Κατσαντώνη Παναγιώτα Λαμπράκης ΥΕ Εργατών/τριών 
Καθαριότητας  

Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και 
Πρασίνου 

 
Μετά την πάροδο του οκταμήνου η ανωτέρω απολύεται αυτοδικαίως χωρίς 
την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, ούτε αποζημίωσης για την αιτία 
αυτή. 

 
 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 
 
 

Γεωργάκος Νικόλαος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή 

1. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Πρασίνου 

2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

4. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου 
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