
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

    Με την 372/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Χανί-
ων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου του Ειδικού Συνεργάτη του 
Δήμου Χανίων, Παπαδάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντί-
νου, λόγω λήξης της θητείας του Δημάρχου Χανίων, ο 
οποίος τον είχε προσλάβει.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7056412410/
09-09-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
10346/12-9-2019).

            Με την 373/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Χα-
νίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, διαπιστώ-
νεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ειδικού Συνεργάτη 
του Δήμου Χανίων, Αρτεμάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, 
λόγω λήξης της θητείας του Δημάρχου Χανίων, ο οποί-
ος τον είχε προσλάβει.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1217325705/
09-09-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
10347/12-9-2019).

    Με την 2165/3-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγ. Νι-
κολάου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, διαπιστώ-
νεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Ειδικής Συνεργάτι-
δας του Δήμου Αγ. Νικολάου Ίριδος Περουλιού Σεργάκη 
του Ιωάννη, λόγω λήξης της θητείας του Δημάρχου Αγ. 
Νικολάου, ο οποίος την είχε προσλάβει.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1610114721/5-9-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
10324/12-9-2019).

            Με την 2164/3-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγ. Νι-
κολάου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, διαπιστώ-
νεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Ειδικής Συνεργά-
τιδας του Δήμου Αγ. Νικολάου Μαρίας Δαβράδου του 
Εμμανουήλ, λόγω λήξης της θητείας του Δημάρχου Αγ. 
Νικολάου, ο οποίος την είχε προσλάβει.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7940118967/5-9-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
10313/12-9-2019).

    Με την 1876/02-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Ιε-
ράπετρας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, διατη-
ρείται ο Μανιαδάκης Ιωάννης του Γεωργίου στη θέση του 
Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Ιεράπετρας, λόγω συγκα-
τάθεσης του οικείου Δημάρχου.

Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καθορίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1115116215/10-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α. 00.6031.01 
και 00.6053.01 έως 00.6053.05 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ιεράπετρας και 
πρόβλεψης αντίστοιχης πίστωσης για τα επόμενα έτη: 
13030/2-9-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
10290/12-09-2019).

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

    Με την 1145/14618/27-8-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Παγγαίου Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010, 
των άρθ. 11-23 και 29 του ν. 3584/2007, του άρθ. 18 του 
ν. 2190/1994, του άρθ. 7 του ν. 4368/2016, του άρθ. 26 
του ν. 4440/2016, του άρθ. 82 του ν. 4604/2019, την αριθ. 
3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και μετά τον πίνακα διοριστέων της ΔΕ κατηγορίας όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθ. 661/5-6-2019 απόφαση 
του Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-6-2019), διορίζονται αναδρομικά από 20-4-2018 ημερομηνία αρχικής 
πρόσληψής τους στον Δήμο Παγγαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά 
αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) και την 465/7705/20-4-2018 απόφαση 
του Δημάρχου Παγγαίου, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται από τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου, οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ Δ'
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ Βεβαίωση εγγραφής στο

Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου

1 ΚΥΠΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

7064691181/26.08.2019

2 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

4610611158/26.08.2019

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων του Δήμου Παγγαίου: 14607/27-8-2019).
(Ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών θα γίνει βάσει του άρθ. 26 του ν. 4440/2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδ. Θράκης-Τμήμα Δ/κό-Οικ/κό Ν. Καβάλας: 16411/10-9-2019).

    Με την 1146/14619/27-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010, των άρθ. 11-23 και 29 του ν. 3584/2007, του άρθ. 18 του ν. 2190/1994, 
του άρθ. 7 του ν. 4368/2016, του άρθ. 26 του ν. 4440/2016, του άρθ. 82 του ν. 4604/2019, την αριθ. 3Κ/2018 Προκή-
ρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριστέων της ΔΕ κατηγορίας όπως αυτός κυρώθη-
κε με την αριθ. 661/5-6-2019 απόφαση του Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10-6-2019), διορίζεται αναδρομι-
κά από 3-8-2018 ημερομηνία αρχικής πρόσληψής του στον Δήμο Παγγαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) 
και την 1125/16092/2-8-2018 απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού που 
προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου ο Παρχαρίδης Θεόδωρος του Σάβ-
βα, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με εισαγωγικό βαθμό Δ'.

 (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1666158312/26-8-2019).
(Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 55872/26-8-2019).
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων του Δήμου Παγγαίου: 14607/27-8-2019).
(Ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών θα γίνει βάσει του άρθ. 26 του ν. 4440/2016).
Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης-Τμήμα Δ/κό-Οικ/κό Ν. Καβάλας: 16413/10-9-2019).

            Με την 1147/14620/27-8-2019 απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010, των άρθ. 11-23 και 29 του ν. 3584/2007, του άρθ. 18 του ν. 2190/1994, 
του άρθ. 7 του ν. 4368/2016, του άρθ. 26 του ν. 4440/2016, του άρθ. 82 του ν. 4604/2019, την αριθ. 3Κ/2018 Προκή-
ρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) και μετά τον πίνακα διοριστέων της ΥΕ κατηγορίας όπως αυτός κυρώθηκε 
με την αριθ. 660/5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-6-2019), διορίζονται αναδρομικά 
από 24-4-2018 ημερομηνία αρχικής πρόσληψής τους στον Δήμο Παγγαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018) 
και την 465/7705/20-4-2018 απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου, οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ Ε'

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ

Βεβαίωση Εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου

1 ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8489121844/ 26.08.2019
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1115453675/ 26.08.2019
3 ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΗ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1356118175/ 26.08.2019
4 ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2163106114/ 26.08.2019
5 ΜΠΟΥΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9537512834/ 26.08.2019
6 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  ΚΟΣΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8460769516/ 26.08.2019
7 ΠΡΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6411921956/ 26.08.2019
8 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9064881982/ 26.08.2019
9 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6197839107/ 26.08.2019
10 ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4154834648/ 26.08.2019
11 ΤΣΙΟΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7539695112/ 26.08.2019
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(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων του Δήμου Παγγαίου: 
14607/27-8-2019).

(Ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών θα γίνει 
βάσει του άρθ. 26 του ν. 4440/2016).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης-Τμήμα Δ/κό-Οικ/κό Ν. Καβάλας: 16409/
10-9-2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμ. Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π.
Κομοτηνής

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ

 

    Με την 3095/35411/2-9-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 163 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2007), του άρθρου 58 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), του άρθρου 
26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016), διατηρείται 
στη θέση της Επιστημονικής Συνεργάτη του Δημάρχου, 
η Μαρία Γρηγοριάδου του Γρηγορίου, για την επικου-
ρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 στον 
Κ.Α. 00.6031.01, ύψους 5.500,00 ευρώ και 00.6053.01, 
ύψους 1.360,00 ευρώ αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύει 
η 3210/48846/1-12-2014 απόφαση Δημάρχου περί πρό-
σληψης της ανωτέρω στο Δήμο Θέρμης (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Γ΄/
20-01-2015).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας- Θράκης: 51360/11-9-2019).

    Με την 3094/35410/2-9-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 163 του 
ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2007), του άρθρου 58 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), του άρθρου 
26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α'/2-12-2016) και της παρ. 
6 του άρθρου 78 του ν. 4604/2019 διατηρείται στη θέση 
της Ειδικής Συνεργάτη του Δημάρχου, η ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ, για την επικουρία του Δημάρ-
χου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Από την από-
φαση προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
Δήμου οικονομικού έτους 2019 στον Κ.Α. 00.6031.001, 
ύψους 5.300,00 ευρώ και 00.6053.001, ύψους 1.200,00 
ευρώ αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύει η 48847/1-12-2014 
απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης της ανωτέρω στο 
Δήμο Θέρμης (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Γ΄/20-01-2015).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας – Θράκης: 51361/11-9-2019).

            Με την 3923/1163/19-08-2019 απόφαση του Προέ-
δρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Θέρμης» Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/28-06-2007), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 

του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/02-02-2012), τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/
A΄/31-10-2014), καθώς και εκείνες του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A΄/07-06-2010), λύεται η υπαλλη-
λική σχέση της υπαλλήλου του φορέα, Ελένης Λεμονάκη 
του Χρήστου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης, ειδικότητας 
TE Βρεφονηπιοκόμων, την 02-05-2019, ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης παραίτησής της στον οικείο φορέα.

(Αριθμ. Φ.Ε.Κ. πρόσληψης της ανωτέρω υπαλλήλου 
στον φορέα: ΦΕΚ 628/Γ΄/29-06-2012).

(Αριθμ. βεβ. αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των 
δικαιολογητικών: 3922/19-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1012441468/
19-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης: 46882/09-09-2019/31-07-2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

Ι

        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Με την 8/195/4.9.2019 απόφαση του Δημάρχου Αρ-
γοστολίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με

• την παρ.1 του άρθρου 56 του Συντάγματος της Ελ-
λάδας (Α’ 120),

• την περίπτωση δ) της παρ.1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 (Α’ 87),

• το άρθρο 30 του π.δ/τος 26/2012 (Α’ 57),
• την παρ.5 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α’ 195), 

όπως αντικατεστάθη με την παρ.1 του άρθρου 12 του 
ν. 3231/2004 (Α’ 45) και

• τα άρθρα 154 και 155 του ν.  4600/2019 (Α’ 43 – 
διόρθ. σφάλματος στο Α’ 81), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν,

και κατόπιν
• της 511/17676/25.6.2019 (Γ’ 1437) απόφασης του Δη-

μάρχου Κεφαλονιάς με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο-
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με τον Δήμο της 
μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Αφροδίτης Θεοπεφτάτου 
του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθ-
μό Α’, από τις 20.6.2019, λόγω υποβολής υποψηφιότητας 
βουλευτή για τις βουλευτικές εκλογές στις 7.7.2019,

• της 18994/8.7.2019 αίτησης επανόδου στην υπηρε-
σία της ανωτέρω υπαλλήλου, λόγω μη εκλογής της ως 
βουλευτή κατά τις ανωτέρω βουλευτικές εκλογές,

• της 18/16.7.2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Κεφαλληνίας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 
περί ανακήρυξης βουλευτή της Εκλογικής Περιφέρειας 
Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά τις εν 
λόγω βουλευτικές εκλογές και

• της 170297/26.8.2019 (Β’ 3407) απόφασης του Συντο-
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νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί κατανομής προσωπικού 
του καταργούμενου Δήμου Κεφαλονιάς στις συνιστώμε-
νες θέσεις των μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Τ.) των νεοσύστατων Δήμων α) Αργο-
στολίου, β) Ληξουρίου και γ) Σάμης,

διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη επάνοδος στην ενεργό 
υπηρεσία της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Αργοστο-
λίου Αφροδίτης Θεοπεφτάτου του Χρήστου, κλάδου ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’, από τις 16.7.2019, 
λόγω μη εκλογής της στις βουλευτικές εκλογές στις 
7.7.2019. Αριθμός βεβ. αναπληρώτριας προϊσταμένης 
Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου 
περί ύπαρξης επαρκών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Κεφαλονιάς, οικονομικού έτους 2019, για την 
κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης και πρόβλεψης 
εγγραφής αντιστοίχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα που 
ακολουθεί το τέλος Οκτωβρίου, για το οποίο ο Δήμος 
Αργοστολίου παύει να χρησιμοποιεί τον προϋπολογι-
σμό του κατηργημένου Δήμου Κεφαλονιάς, δυνάμει της 
παρ.13 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019: 245/4.9.2019. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1327101558/6.8.2019). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου: 196536/11.9.2019).

    Με την 301/4606/2.9.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Ιθάκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

• του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α' 87),
• του πρώτου εδαφίου της παρ.9 του άρθρου 163 του 

ν. 3584/2007 (Α' 153), όπως αντικατεστάθη με την παρ.2Β 
του άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (Α' 134),

• της παρ.6 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 (Α' 118) και
• του πρώτου εδαφίου της παρ.9 του άρθρου 1 του 

ν. 4038/2012 (Α' 14),
διατηρείται ο Σπυρίδων Κανδηλιώτης του Νικολάου ως 

Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Ιθάκης με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την 
λήξη της δημοτικής περιόδου.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση 
του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμέ-
νες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για νομικά θέματα που 

ενδιαφέρουν την λειτουργία των οργανωτικών μονάδων 
του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 6.11.2014 υπογεγραμμένη 
ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία 
έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για 
παροχή υπηρεσιών.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον Προϋ-
πολογισμό του Δήμου Ιθάκης: 4626/3.9.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7098520-12/30.9.2011).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 195243/11.9.2019).

    Με την 84/2390/02.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Μεγανησίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), 23 
έως 26 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α'), του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α'), 82 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α'), 82 παρ. 
1 και 3 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α'), την 3Κ/2018 Προ-
κήρυξη (ΦΕΚ 4 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), τον οριστικό πί-
νακα διοριστέων (ΦΕΚ 1054 Γ'), κατόπιν έκδοσης της 
660/05.06.2019 αποφάσεως του Ε' Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., 
την 14/24722/03.04.2019 (Α.Δ.Α.: 638Σ465ΧΘ7-820) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, διορίζονται σε 
κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου 
Μεγανησίου οι κάτωθι:

1. Βασίλειος Δήμος του Δημητρίου, κατηγορίας ΥΕ, 
κλάδου Εργατών Καθαριότητας, με εισαγωγικό βαθμό Ε',

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5294916881/02.09.2019), 
και

2.Λάμπρος Μαραβέλης του Κωνσταντίνου, κατηγορί-
ας ΥΕ, κλάδου Εργατών Καθαριότητας, με εισαγωγικό 
βαθμό Ε'

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5410533183/02.09.2019),

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μεγανησίου: 2389/02.09.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου.: 193821/11.09.2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ   
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