
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

  Με την 1860/6-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίου 
Νικολάου Νομού Λασιθίου, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 7 του ν. 4368/
2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 Προκή-
ρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018, 9/09-02-2018, 10/
16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και την υπ’ 
αριθμ. 660/05-06-2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 1054/Γ’/10-06-2019), διορίζεται η Μα-
ριάννα Βασιλάκη του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική 
θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε. 
Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε’, επειδή 
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου:  
12135/5-8-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3911110185/5-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9343/14-08-2019).

    Με την 1858/6-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίου 
Νικολάου Νομού Λασιθίου, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 7 του ν. 4368/
2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 Προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018, 9/09-02-2018, 
10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ.Α.Σ.Ε.Π.) και την 
υπ’ αριθμ. 660/05-06-2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 1054/Γ’/10-06-2019), διορίζεται ο 
Γεώργιος Αδαμάκης του Εμμανουήλ σε κενή οργα-
νική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατηγορίας - 
κλάδου Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθ-
μό Ε’, αναδρομικά από 2-5-2018, ημερομηνία αρχικής 
πρόσληψης του, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου: 
12112/5-8-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1151121226/5-8-2019).

 (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9344/14-08-2019).

    Με την 1852/6-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίου 
Νικολάου Νομού Λασιθίου, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 7 του ν. 4368/
2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 Προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018, 9/09-02-2018, 
10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και την 
υπ’ αριθμ. 661/05-06-2019 απόφαση του Α’ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 1052/Γ’/10-06-2019), διορίζεται ο Στέργιος 
Νίκου του Αθανασίου σε κενή οργανική θέση του Δή-
μου Αγίου Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου Δ.Ε. Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργου (ΧΥΤΑ) με εισαγωγικό βαθμό Δ’, επει-
δή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου: 
12125/5-8-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8750195573/5-8-2019).

 (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9346/14-08-2019).

    Με την 1850/6-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίου 
Νικολάου Νομού Λασιθίου, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 7 του ν. 4368/
2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 Προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018, 9/09-02-2018, 
10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. ΑΣΕΠ) και την υπ’ 
αριθμ. 661/05-06-2019 απόφαση του Α’ Τμήματος του 
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ’/10-06-2019), διορίζεται ο Χρήστος 
Γαλάνης του Αναστασίου σε κενή οργανική θέση του 
Δήμου Αγίου Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου Δ.Ε. 
Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων) με εισα-
γωγικό βαθμό Δ’, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου: 12113/
5-8-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7346120113/5-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9353/14-08-2019).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Με την 1865/6-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίου 
Νικολάου Νομού Λασιθίου, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 7 του ν. 4368/
2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 82 του
ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 Προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018, 9/09-02-2018, 
10/16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και την υπ’ 
αριθμ. 660/05-06-2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 1054/Γ’/10-06-2019), διορίζεται η Ελένη 
Λαζαράκη του Νικολάου σε κενή οργανική θέση του Δήμου 
Αγίου Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε. Εργατών Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε’, επειδή συντρέχουν όλες 
οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου: 
12116/5-8-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5127054813/5-8-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9348/14-08-2019).

      Με την 1875/6-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγίου 
Νικολάου Νομού Λασιθίου, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 7 του ν. 4368/
2016, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 82 του
ν. 4604/2019, όπως ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 Προκή-
ρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018, 9/09-02-2018, 10/
16-02-2018 και 12/06-03-2018/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και την υπ’ αριθμ. 
660/05-06-2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. 
(Φ.Ε.Κ. 1054/Γ’/10-06-2019), διορίζεται η Μαρίνα Χαρωνί-
τη του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση του Δήμου 
Αγίου Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου Υ.Ε. Εργατών Καθα-
ριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε’, επειδή συντρέχουν όλες 
οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Αγίου Νικολάου: 
12147/5-8-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1384954501/5-8-2019).

(Αριθμός απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της: 9345/ 14-08-2019).

      Με την 1590/05-08-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη) 
του Αντιδημάρχου Μαλεβιζίου, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 3584/2007, 
τις όμοιες του άρθρου 33 του ν. 4305/2014, όπως ισχύ-
ουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
ν. 4447/2016 και του άρθρου 52 του ν. 4456/2017, τις 
υπ’ αριθμ. 207/2007,152/2007 και 109/3234/ΕΠ 29/2007 
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, 
τις υπ’ αριθμ. 178/2007, 147/2007 και 148/2007 εφέσε-
ων του πρώην Δήμου Γαζίου και νυν Δημοτικής Ενότη-
τας του Δήμου Μαλεβιζίου κατά των ως άνω αποφάσε-
ων, αντίστοιχα, την υπ’ αριθμ. 338/11-09-2018 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου, με 
την οποία ο οικείος Δήμος παραιτήθηκε από το δικό-
γραφο και δικαίωμα των εν λόγω εφέσεων, τα υπ’ αριθμ. 
17286/2018, 17421/2018 και 17418/2018 Πιστοποι-
ητικά του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, το υπ’ αριθμ. 46/
21-08-2018 πιστοποιητικό του Εφετείου Ανατολικής Κρή-

της από το οποίο προκύπτει ότι δεν είχαν προσδιορισθεί 
οι υπ’ αριθμ. 148/2007 και 178/2007 εφέσεις του πρώην 
Δήμου Γαζίου και νυν Δημοτικής Ενότητας του Δήμου 
Μαλεβιζίου κατά των υπ’ αριθμ. 109/3234/ΕΠ29/2007 και 
207/2007 οριστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Ηρακλείου και το υπ’ αριθμ. 49/12-09-2018 
πιστοποιητικό του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν είχε προσδιορισθεί η υπ’ αριθμ. 
147/2007 έφεση του πρώην Δήμου Γαζίου και νυν Δη-
μοτικής Ενότητας του Δήμου Μαλεβιζίου κατά της 
υπ’ αριθμ. 152/2007 οριστικής απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κατατάσσονται σε συ-
σταθείσες προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 23/31-01-2019 
και 107/21-03-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1660/Β’/14-05-2019), οι κάτωθι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-

ΤΟΦΟΡΩΝ

2. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μαλεβιζίου: 6059/29-03-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7138627116/23-07-2019, 
4193113103/23-07-2019 και 4412810934/23-07-2019 
αντίστοιχα).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
9264/14-08-2019).

H Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την 4268/12.7.2019 απόφαση του Αντιδημάρχου 
Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας, η οποία εκδόθηκε δυ-
νάμει της 1375/10/22.2.2017 απόφασης Δημάρχου Κ. 
Νευροκοπίου περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και αναπλήρωσης αυτού, και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 σε συν-
δυασμό με του άρθρου 74 του ν. 4430/2016, της παρ. 1 
του άρθρου 233 του ν. 3463/2006, της παρ. 1 εδαφ. δ 
του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, της παρ. 9 του άρθρου 
1 του ν. 4038/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του 
ν. 4403/2016, κατόπιν της 7538/14.11.2018 απόφασης 
Δημάρχου Κ. Νευροκοπίου (ΦΕΚ 1535/τ.Γ’/27.12.2018) 
περί ανανέωσης /παράτασης της 10177/20-11-2017 σύμ-
βασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249Τεύχος Γ’ 1441/26.08.2019

της Γιαμούρογλου Γεωργίας του Αναστασίου σε θέση 
ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους από 20-11-2018 μέχρι 19-11-2019, με δυνα-
τότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, αν το 
πρόγραμμα συνεχιστεί, για την υλοποίηση της πράξης 
«Δομή Σίτισης Δήμου Κ. Νευροκοπίου», και της 4268/
11-6-2019 αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης της Γιαμού-
ρογλου Γεωργίας του Αναστασίου περί παραίτησης της 
από την εργασία της, γίνεται αποδεκτή η ως άνω πα-
ραίτηση και λύεται η συναφθείσα σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 11.6.2019, ως 
κάτωθι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΕΡΑ

Αριθμ. βεβ. διαγραφής 

από Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου

Γιαμούρογλου Γεωργία Αναστάσιος 4555528755/12.7.2019

(Αριθμ. απόφ. Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών 
Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας Θράκης: 12018/13.8.2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Με την 590/21467/31.07.2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Κεφαλλονιάς, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 152 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’) 
και 28 παρ. 5 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’), γίνεται αυ-
τοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του μονίμου υπαλ-
λήλου του Δήμου Κεφαλλονιάς Βικέντιου Αραβαντινού 
του Παναγή κλάδου ΔΕ Τεχνιτών με βαθμό Α’, από την 
31.07.2019, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 
12.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών του Δήμου 
Κεφαλλονιάς: 21466/31.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1074012380/
31.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπο-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου: 168961/14.08.2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ

    Με την 1659/8.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Ναυ-
πλιέων Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού λήφθηκαν 
υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) των άρθρων 
18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του άρθρου 
17 του ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 82 του ν. 4604/2019, 
στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ζ) του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η αριθμ. 386/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την 
υποβολή αιτήματος για την κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες διοριστέων που 
κυρώθηκαν με την αριθμ. 661/5.6.2019 απόφαση του 
Α’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 
1052/τ.Γ’/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμος υπάλληλος 
ο Τσαντήλας Θεοδόσιος του Παύλου σε κενή οργανική 
θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπλι-
έων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου).

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ναυπλιέων: 12850/23.7.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4192452532/18.7.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 175209/13.8.2019).

    Με την 1652/8.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Ναυ-
πλιέων Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού λήφθη-
καν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) των άρθρων 
18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του άρ-
θρου 17 του ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 82 του ν. 4604/
2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ζ) του άρ-
θρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η αριθμ. 
386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανα-
φορικά με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη κε-
νών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/
τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες 
διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 660/5.6.2019 
απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκαν 
στο ΦΕΚ 1054/τ.Γ’/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμη υπάλ-
ληλος η Αβράμη Σοφία του Βασιλείου σε κενή οργανική 
θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυ-
πλιέων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ναυπλιέων: 12850/23.7.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5110936122/18.7.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 175193/13.8.2019).

    Με την 1657/8.8.2019 απόφαση του Δημάρχου Ναυ-
πλιέων Νομού Αργολίδας που εκδόθηκε αφού λήφθη-
καν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010, β) του άρθρου 23 του ν. 3584/2007, γ) των άρθρων 
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18 και 28 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, δ) του άρ-
θρου 17 του ν. 3870/2010, ε) του άρθρου 82 του ν. 4604/
2019, στ) του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και ζ) του άρ-
θρου 28 του ν. 4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις όμοιες του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, 2) η αριθμ. 
386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανα-
φορικά με την υποβολή αιτήματος για την κάλυψη κε-
νών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. σε υπηρεσίες αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα, 3) η αριθμ. 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/
τ.ΑΣΕΠ/2.2.2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και 4) οι πίνακες 
διοριστέων που κυρώθηκαν με την αριθμ. 660/5.6.2019 
απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθη-
καν στο ΦΕΚ 1054/τ.Γ’/10.6.2019, διορίζεται ως δόκιμος 
υπάλληλος ο Χαϊκάλης Νικόλαος του Διονυσίου σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Ο.Ε.Υ. του Δή-
μου Ναυπλιέων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 
κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ναυπλιέων: 12850/23.7.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1171043365/18.7.2019).

(Αριθμ. απόφ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 175225/13.8.2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Με την 258/8556/05-08-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Δυτικής Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 163 παρ. 9 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή 
η αριθμ. 8513/01-08-2019 αίτηση παραίτησης της Γραμ-

ματσούλια Αναστασίας του Παναγιώτη, από θέση μετα-
κλητού υπαλλήλου (Ειδικής Συνεργάτιδας).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1279416551/02-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου: 177084/13.08.2019). 

   Με την 16278/01-08-2019 απόφαση του Αντιδημάρ-
χου Διοίκησης και Πρόνοιας Δήμου Ήλιδας που εκδόθη-
κε σύμφωνα με το άρθρο 196 του ν. 3584/2007, το άρθρο 
1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, και του άρθρου 20 του 
ν. 3801/2009, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμ-
βασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας, Κωστοπούλου Αναστασί-
ας του Νικολάου, Αθανασίου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ 
Βοηθητικού Προσωπικού, με βαθμό Β’ που υπηρετεί σε 
προσωποπαγή θέση, από 01-08-2019 κατόπιν της από 19-
07-2019 αίτησης παραίτησής της και της αριθμ. 22026/30-
05-2019 απόφασης του Δ/ντή του Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Πύργου Ηλείας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης περί απονομής σύνταξης γήρατος στην ανω-
τέρω, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 19-07-2019 .

(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφωνα 
με το ν. 4305/2014: 16257/01-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1662802211/01-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου: 177076/13 -08-2019). 

 Mε εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ   
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