
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Πληροφ. Γεζουέ ∆ώρα  Χανιά: 15/03/2011 
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135  Α.Π: 16192 
Τηλ.: 28213 41639  Fax: 28210 – 93300 Aριθµ.  Αποφ.: 227 
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr   

         
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις υπ’ αριθµ. 1 & 97/2010 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ελ. Βενιζέλου. 
2. Η υπ’ αριθµ. ∆ΟΛ ΚΕΠ/Φ4-24/4090/24.2.2010 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
3. Την υπ.αριθµ. οικ. 2601/26-03-2010 (ΦΕΚ 395/τ.Β’/6-4-2010) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας Κρήτης για τη σύναψη τριών (3) συµβάσεων µίσθωσης έργου για το ΚΕΠ του πρώην ∆ήµου 
Ελ. Βενιζέλου (κωδ. 993).  

4. Την υπ’ αριθµ. 19384/11-06-2010 εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ 
5. Την ΣΜΕ 1/2010 µε αριθµό πρωτοκόλλου 2528/19-04-2010 ανακοίνωση του ∆ήµου Ελ. Βενιζέλου που 

αφορά στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Μίσθωσης Έργου έως δώδεκα (12) µήνες, τριών (3) 
ατόµων (δύο άτοµα κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και ένα άτοµο ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών) για την εκτέλεση του έργου <<∆ιεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών>>. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/τ.Α’) σύµφωνα µε τις οποίες στην περίπτωση των 
ΚΕΠ δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 
3812/2009. 

8. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α’), σύµφωνα µε τις οποίες για τη 
σύναψη µίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 10 του ν.3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου. 

9. Τους από 16/7/2010 πίνακες κατάταξης και βαθµολογίας των υποψηφίων 
10. Τις από 13/9/2010 υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων Παπαδάκη Αριάδνης, ∆αµηλάκη Ειρήνης και 

Λαγογιάννη Γεωργίας περί µη αποδοχής της θέσης. 
11. Το µε αριθµό πρωτ. 23906/16-2-2011 έγγραφο του ΑΣΕΠ. 
12. Την µε αριθµό πρωτ. 11385/22-2-2011 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χανίων σχετικά µε την πρόβλεψη στον υπό σύνταξη προϋπολογισµό 2011 του ∆ήµου, της δαπάνης που 
θα προκύψει από τις συγκεκριµένες συµβάσεις µίσθωσης έργου. 

13. Την υπ’αριθµ. 1/2011  Απόφαση ∆ηµάρχου που αφορά στον Ορισµό Αντιδηµάρχων και την µεταβίβαση 
Αρµοδιοτήτων 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου  µε τους:   

(α) Τσακιράκη Νεκταρία του Γεωργίου (κωδ. απασχόλησης 102, ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών)  
(β) Τραχανατζή Γεωργία του Γεωργίου (κωδ. απασχόλησης  101, ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών)  

 



 

(γ) Ξανθουδάκη Βασιλική του Κωνσταντίνου (κωδ. απασχόλησης 103, ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών) 

2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  έως δώδεκα (12) µήνες και συγκεκριµένα από 01/04/2011 
έως 31/03/2012.  

3. Η αµοιβή κάθε σύµβασης ορίζεται ως ακολούθως: (α) αν ο συµβασιούχος δεν έχει συµπληρώσει 
διαδοχικές συµβάσεις µίσθωσης έργου 24 µηνών λαµβάνει µηνιαία αποζηµίωση 880€ και (β)  αν έχει 
συµπληρώσει διαδοχικές συµβάσεις άνω των 24 µηνών, λαµβάνει µηνιαία αποζηµίωση 1.000€. 

4. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου <<∆ιεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών>> 
5. Τόπος εκτέλεσης του ΄Έργου : ΚΕΠ (κωδ. 993) πρώην ∆ήµου Ελευθερίου Βενιζέλου 
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις σχετικές συµβάσεις.  

 
 
 

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
 
 
 

    ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή                                 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου  
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. ∆/νση ΚΕΠ 
4. Τ.Α.Α.∆. (3) 
5. ∆.Ο.Υ  
6. Ενδιαφερόµενοι (Μέσω Γραφείο Προσωπικού) 


