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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 306/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με 

την παρ. 1 του άρθρου 233 του Ν. 3463/2006. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, με τις οποίες 

προστέθηκε περίπτωση κζ' στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 

280/Α'). 

5. Την υπ’ αριθμ. 63/2019 (ΑΔΑ: ΩΣ0ΝΟΞ1Β-ΥΣΔ) της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την πρόσληψη παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου για την 

κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής.  

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 79585/21095/16.10.2019 έγγραφο του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας 

63/2019 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις των συλλογικών 

οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων δεν 

ελέγχονται πια για την νομιμότητα τους από την υπηρεσία τους. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3955/21.01.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων 

προσωπικού, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
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πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 εξαιρούνται από τον 

προγραμματισμό προσλήψεων, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής  του Ν. 

2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2016 καθώς πρόκειται για συμβάσεις, που 

διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο για την κάλυψη των αναγκών του. 

8. Tην με αριθμ. πρωτ. 1517/13.06.2019 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου Λαυρεωτικής περί ύπαρξης πιστώσεων. 

9. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της πράξης στο 

πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΚΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΖΩΗΣ» για το σχολικό έτος 2019-2020». 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2281/31.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΑ3ΟΞ1Β-4Θ6) Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος νια σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ 

Ιατρό Παιδίατρο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020», υπ’ 

αριθμ. ΣΜΕ 01/2019. 

11. Τον ονομαστικό πίνακα, τον πίνακα κατάταξης – βαθμολογίας, τον πίνακα 

επιλογής καθώς και το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης που συστάθηκε με 

την με αριθμό 4/2019 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου 

Λαυρεωτικής.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από 25.11.2019 έως 31.07.2020 για την 

υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 

με την κάτωθι υποψήφια. 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Ειδικότητα 

1 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ 064925 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ   

 
                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 
 

 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ 
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