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               Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο 

      ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
΄Εχοντας υπόψη 
 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Το υπ’ αριθµ. 23973/14-06/2012 Απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Γενική ∆ιεύθυνση Τ.Α. Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ περί 
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου ανταποδοτικού Χαρακτήρα 

4. Την υπ’ αριθ. 3/10-01-2012 απόφαση του  ∆.Σ. του ∆ήµου Χανίων περί 
προγραµµατισµού προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ανταποδοτικού 
Χαρακτήρα έτους 2012 

5. Την υπ΄αριθµ. 9841/05-07-2012 έγκριση της ανακοίνωσης από τον ΑΣΕΠ 
6. Την υπ’ αριθµ 1/2012 Ανακοίνωση (ΣΟΧ) του ∆ήµου Χανίων περί πρόσληψης συνολικά 

τριάντα (30) ατόµων, είκοσι (20) ΥΕ – Εργατών Καθαριότητας Εξω,ερικών Χώρων – 
Συνοδών Απορριµµατοφόρων και δέκα (10) ∆Ε – Οδηγών Απορριµµατοφόρων µε 
σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών 

7. Το υπ’ αριθµ. 67466/6-8-2012 πρακτικό ανάρτησης αποτελεσµάτων µε τους  πίνακες που 
τον συνοδεύουν 

8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 2812/τ.Β΄/12-12-2011. 
9. Την από 04/07/2012 (σε ορθή επανάληψη) βεβαίωση πιστώσεων του ∆ήµου Χανίων    
10. Την υπ’αριθµ. 209/2012 Απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί Ορισµού Αντιδηµάρχων και 

Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων     
11. Την υπ.αρ. 368/2012 απόφαση µας περί πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών µετά την υπ’ αριθµ 1/2012 
Ανακοίνωση (ΣΟΧ) του ∆ήµου Χανίων.  

12. Την µε αρ. πρ.68070/8-8-12 υπεύθυνη δήλωση του προσληπτέου Βαιγκούση Αντωνίου 
του Ιωάννη  περί µη αποδοχής της πρόσληψης του ως εργάτη καθαριότητας σύµφωνα 
µε την υπ.αρ. 368/2012 απόφαση µας .      

     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

  Προσλαµβάνουµε τη Βούλγαρη Ζαφειρία του Ιωάννη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών  από 09/08/2012 έως και 08/04/2013,για την 
αντιµετώπιση των εποχικών ή παροδικών αναγκών της  ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου 
και Καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων  . 
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Μετά τη λήξη του καθορισµένου χρόνου απασχόλησης η σύµβαση της  
προσλαµβανοµένης  λύεται αυτοδίκαια και προς τούτο θα εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη. 

Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του 
ΑΣΕΠ συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων και θα εκτελεστεί υποχρεωτικά από το φορέα. 
Αν µετά τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ η προσλαµβανοµένη  δεν περιλαµβάνεται 
στους αναµορφωµένους πίνακες, τότε αυτή απολύεται και  λαµβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για 
την απασχόληση της  έως την ηµέρα της απόλυσης της  χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία 
αυτή.(άρθρο 21, παρ. 20 Ν.2190/1994 όπως ισχύει) 
    
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:        

1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
2. ∆/νση Περιβ.,Πρασ. και Καθαριότητας         
3. Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού(3) 
4. ∆.Ο.Υ.                                                                     ΞΥΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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