
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                          Γούρνες: 19-7-2013 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                       Αριθ. Πρωτ.:19641 

 

Αριθ. Απόφασης:45 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Αντιδήµαρχος ∆ήµου Χερσονήσου, 

Σταυρουλάκης Νικόλαος 

 

 Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθ. 18/2012 απόφαση ∆ηµάρχου Χερσονήσου  «Περί 

ορισµού Αντιδηµάρχων µε θητεία από 1/1/2013 έως 31/8/2014» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόµου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) 

«Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 

5. Τη µε αριθµό πρωτ. ∆27/οικ.11390/489/16-4-2013 ΚΥΑ 

6. Τη µε αριθµό πρωτ. ∆27/οικ.16451/685/27-5-2013 ΚΥΑ  

7. Τη µε αριθ. 304/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 2 µηνών) διαφόρων ειδικοτήτων για 

τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου µας. 

8. Την αρ. πρωτ. 17739/28-6-2013 ανακοίνωση του ∆ήµου  Χερσονήσου 

για πλήρωση σαράντα έξι (46) θέσεων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µέχρι δύο µηνών. 

9. Το γεγονός ότι η Παιδική εξοχή θα λειτουργήσει για τέσσερις 

κατασκηνωτικές περιόδους των 10 ηµερών η κάθε µία, 

10. Τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για πρόσληψη και τους 

σχετικούς πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 19125/18-7-2013 απόφαση Αντιδηµάρχου 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

12. To γεγονός ότι δεν αποδέχθηκαν την πρόσληψή τους ως οµαδάρχες οι 

κάτωθι: Λιανάκη Καλλιόπη, Μελλισουργάκη Ιωάννα, Τζεβαµπινά 

Καλλιόπη  
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13. To γεγονός ότι δεν αποδέχθηκε την πρόσληψή της ως βοηθός 

µαγείρου η Βασίλογλου Στυλιανή και δεν υπάρχει άλλος επιλαχών 

υποψήφιος. 

14. Το γεγονός ότι δεν αποδέχθηκαν: τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη 

Ψυχαγωγίας η Κουτάντου Εµµανουέλα και ο Σεγρεδάκης Νικόλαος , 

ούτε και κανένας από τους επόµενους στον πίνακα κατάταξης 

υποψηφίων 

15.  Το γεγονός ότι δεν αποδέχτηκε την πρόσληψή του ως ναυαγοσώστης 

ο Θεοδωράκης Χριστόφορος και ο πρώτος επιλαχών Ψυλλάκης 

Σταύρος προσλήφθηκε στη θέση του βοηθού διαχειριστή 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

   Προσλαµβάνουµε σε αντικατάσταση όσων δεν αποδέχθηκαν την πρόσληψή 

τους και οι οποίοι αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης - για τις ανάγκες 

λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου Χερσονήσου  -

τους κάτωθι αναφερόµενους, µε την αντίστοιχη ειδικότητα και για τις 

αντίστοιχες χρονικές περιόδους, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, καθότι  έχουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

                                  ΟΜΑ∆ΑΡΧΕΣ 

1. Αχαλκάτσι Γκιόργκι,  Οµαδάρχη από  19/7/2013 έως και 27/8/2013 

2. Μπουχαλάκη Ιωάννη, Οµαδάρχη, από 19/7/2013 έως και 27/8/2013 

3. Κουντάκη Χαράλαµπο, Οµαδάρχη, από  19/7/2013 έως και 

27/8/2013 

 

  Για τη θέση: Ειδικού Τεχνίτη µία (1) θέση δεν προσήλθε κανείς που 

να κατέχει τα κύρια ή επικουρικά προσόντα, κατά συνέπεια παραµένει 

κενή όπως επίσης παραµένουν κενές οι θέσεις του ναυαγοσώστη µία 

(1) θέση , Ειδικού Συνεργάτη Ψυχαγωγίας δύο (2) θέσεις και βοηθού 

µαγείρου µία (1) θέση για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

   

                                            Με εντολή ∆ηµάρχου 

                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

                                         

                                      

                                    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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