
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την 3737/4-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Ρεθύ-
μνης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν, διατηρείται η Μιχελιδάκη Αιμιλία του Εμμα-
νουήλ στη θέση της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου 
Ρεθύμνης, λόγω συγκατάθεσης του οικείου Δημάρχου. 
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω καθορίζονται από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111171184/29-4-2013).

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης του Δήμου Ρεθύμνης. 
24790/26-08-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
10444/16-09-2019). 

 Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 

Ι

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   

 Με την 75/11-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Μα-
ρώνειας - Σαπών Νομού Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 
προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ο Τσαλικίδης Νικόλαος του Δημητρί-
ου, ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Μαρώνειας -
Σαπών, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστη-
μών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης στο αντικείμενο «Υδραυλική 
Μηχανική».

Στην απόφαση αυτή καθορίζονται οι δραστηριότητες 
και τα ειδικότερα καθήκοντα στα οποία θα απασχοληθεί 
ο ανωτέρω υπάλληλος.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρώνει-
ας-Σαπών: ΔΥ/11-09-2019). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1213652122/11-09-2019).

(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης: 14196/16-09-019) .

   Με την 64/10-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Μαρώ-
νειας - Σαπων Νομού Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 προ-
σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου η Γκαρτσώνη Νικολίτσα του Αποστόλου 
ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Μαρώνειας -Σα-
πών, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην απόφαση αυτή καθορίζονται οι δραστηριότητες 
και τα ειδικότερα καθήκοντα στα οποία θα απασχοληθεί 
ο ανωτέρω υπάλληλος.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρώνει-
ας-Σαπών: ΔΥ/10-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8754479415/10-09-2019). 

(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης: 14195/16-09-019). 

   Με την 2440/02-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Κο-
μοτηνής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, διατηρείται η υπαλληλι-
κή σχέση της Κοτσίρου Μάρας του Ρομπερτ, η οποία 
προσλήφθηκε με την 314/2012 απόφαση του Δημάρ-
χου Κομοτηνής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  394/τ.Γ’/
06-04-2012  ως ειδικός σύμβουλος για την επικουρία του 
Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και με 
την 1030/2014 απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1258/τ.Γ’/19-09-2014 για την δι-
ατήρησή της ως ειδικό σύμβουλο.

Στην απόφαση καθορίζονται και τα ειδικότερα καθή-
κοντα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω υπάλληλος. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 09-04-2012 υπογεγραμμένη 
ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία 
έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για 
παροχή υπηρεσιών.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κομοτηνής 22975/02-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1263635126/06-03-2012).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης: 14087/16-9-2019).

      Με την 2438/02-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Κο-
μοτηνής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, διατηρείται η υπαλληλική 
σχέση του Ισπικούδη Δήμου του Γεωργίου, ο οποίος προ-
σλήφθηκε με την 697/2016 απόφαση του Δημάρχου Κο-
μοτηνής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1139/τ.Γ’/11-11-2016
ως ειδικός σύμβουλος για την επικουρία του Δημάρχου 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στην απόφαση καθορίζονται και τα ειδικότερα καθή-
κοντα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω υπάλληλος. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14-11-2016 υπογεγραμμένη 
ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία 
έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για 
παροχή υπηρεσιών.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κομοτηνής: 22975/02-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1071731181/11-10-2016).

(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης: 14086/16-9-2019).

    Με την 2439/02-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Κο-
μοτηνής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, διατηρείται η υπαλληλική 
σχέση του Δημητρίου Γκαρτσώνη του Χρήστου, ο οποί-
ος προσλήφθηκε με την 48/2011 απόφαση του Δημάρ-
χου Κομοτηνής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 271/Γ’/2011 
ως ειδικός σύμβουλος καθώς και με την  1031/2014 
απόφαση περί διατήρησης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1258/Γ’/2014 ως ειδικός σύμβουλος για την επικου-
ρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στην απόφαση καθορίζονται και τα ειδικότερα καθή-
κοντα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω υπάλληλος. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 01-12-2011 υπογεγραμμένη 
ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία 
έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για 
παροχή υπηρεσιών.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κομοτηνής 22975/02-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1239310533/14-7-2011). 

(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης: 14084/16-09-2019).

    Με την 2452/02-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Κο-
μοτηνής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, διατηρείται η υπαλληλική 
σχέση του Αγαθόνικου Φουντουκίδη του Κωνσταντίνου, 
ο οποίος προσλήφθηκε με την 75/2011 απόφαση του 
Δημάρχου Κομοτηνής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 271/
Γ'/29-04-2011 και την 1032/2014 απόφαση Δημάρχου 
(ΦΕΚ 1258/Γ’/2014) ως ειδικός συνεργάτης για την επι-
κουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του.

Στην απόφαση καθορίζονται και τα ειδικότερα καθή-
κοντα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω υπάλληλος. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 02-05-2011 υπογεγραμμένη 
ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία 
έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για 
παροχή υπηρεσιών.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κομοτηνής 22975/02-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2728109541/30.08.2019).

 (Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης: 14079/16-9-2019).     

 Με την 76/11-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Μα-
ρώνειας - Σαπών Νομού Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 
προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ο Καπούλας Νικόλαος του Βασιλεί-
ου, ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου Μα-
ρώνειας-Σαπών, πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής Πρί-
στινας Γιουγκοσλαβίας με αριθμό πράξης αναγνώρισης 
του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 04/19/1998 και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο ΝόΒι Σάντ 
Σερβίας και διδακτορικό δίπλωμα από το πανεπιστήμιο 
ΝόΒι Σάντ Σερβίας. 

Στην απόφαση αυτή καθορίζονται οι δραστηριότητες 
και τα ειδικότερα καθήκοντα στα οποία θα απασχοληθεί 
ο ανωτέρω υπάλληλος.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρώνει-
ας-Σαπών: ΔΥ/11-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1213652122/11-09-2019).

(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης: 14196/16-09-019). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ 

 Ι

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ   

 Με την 41284/04.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πί-
νακας διοριστέων Ε' 1052), διορίζεται ο Πρωτόπαπας 
Ανδρέας του Θεοδώρου , στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ 
Οδηγών με βαθμό Δ', σε κενή οργανική θέση μόνιμου 
προσωπικού του Δήμου Πατρέων, επειδή κατέχει όλα 
τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα.
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(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8879275910/20.08.2019).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197859/16.09.2019). 

   Με την 41395/04.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Σαμίκος Γεώργιος 
του Αθανασίου , στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ Τεχνικών 
(χειριστών μηχανημάτων έργων) με βαθμό Δ', σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέ-
ων, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμε-
να τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9236415511/20.08.2019),

 (Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197873/16.09.2019)

      Με την 40454/04.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Σπηλιωτόπουλος 
Χρήστος του Σταύρου, στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ Τε-
χνικών (ηλεκτρολόγων) με βαθμό Δ', σε κενή οργανική 
θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, επειδή 
κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9916261712/20.08.2019),

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197878/16.09.2019). 

   Με την 43013/04.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Τσεκούρας Αθανά-
σιος του Χρήστου, στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ Τεχνικών 
(χειριστών μηχανημάτων έργων) με βαθμό Δ', σε κενή ορ-
γανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, 
επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8312635168/20.08.2019).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197894/16.09.2019).

    Με την 42295/03.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Κοτσόκολος Σταύ-
ρος του Δημητρίου , στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ Τεχνι-
κών (μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων) με βαθμό Δ', σε κενή 
οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέ-
ων, επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμε-
να τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1249913106/20.08.2019).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197678/16.09.2019).     

 Με την 40511/04.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Μακρόπουλος Φί-
λιππος του Ιωάννη , στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ Τεχνικού 
(χειριστών μηχανημάτων έργων) με βαθμό Δ', σε κενή ορ-
γανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, 
επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4425185050/20.08.2019),

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197472/16.09.2019).     

 Με την 45177/03.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Βλάχος Σπυρίδω-
νας του Σωτηρίου , στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ Τεχνικού 
(ηλεκτρολόγων) με βαθμό Δ', σε κενή οργανική θέση μό-
νιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, επειδή κατέχει 
όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυπικά και ουσι-
αστικά προσόντα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8344 Τεύχος Γ’ 1655/23.09.2019

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2648128102/20.08.2019),

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197640/16.09.2019). 

     Με την 40253/04.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Γαλανός Αριστείδης 
του Κωνσταντίνου, στην κατηγορία - κλάδο ΔΕ Τεχνικού 
(ηλεκτροσυγκολλητών) με βαθμό Δ', σε κενή οργανική 
θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, επειδή 
κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7887435534/20.08.2019).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197651/16.09.2019).

    Με την 40977/04.09.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Πατρέων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007 (Α' 143), του άρ-
θρου 7 του ν. 4368/2016 (Α' 21), του άρθρου 26 παρ.2 του 
ν. 4440/2016 (Α'224), την 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018, 
9/2018, 10/2018, 12/2018) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, την 
661/05.06.2019 απόφαση Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνα-
κας διοριστέων Γ' 1052), διορίζεται ο Ότιμος Στυλιανός 
του Χρήστου , στην κατηγορία -κλάδο ΔΕ Τεχνικού (μη-
χανοτεχνιτών αυτοκινήτων) με βαθμό Δ', σε κενή οργα-
νική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, 
επειδή κατέχει όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων: 
1319/05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9661271031/20.08.2019). 

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης: 197799/16.09.2019). 

Με Εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του τμήματος 
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
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