
   
 
 
                                                                                                        

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Τηλ.: (+30) 2132072485 
Fax:  (+30) 2102462904 

 

Βαθµό προτεραιότητας: « Κοινό» 
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«∆ιηνεκές» 
 
             Αχαρνές :5-4-2019  
             Αρ.Αποφ.:673 
             Αριθ. Πρωτ.:15186 
                                             

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
    Οριζόµενη (µε αποδεικτικό) 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
1. κ. ∆ήµαρχο 
2. Αρµόδιος Αντιδήµαρχος  
3. Γενικό Γραµµατέα 
4. Γενικό ∆ιευθυντή 
5. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & 
    Ανθρώπινου ∆υναµικού 
6. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης  
    ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Τοποθέτησης υπαλλήλου 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/2010). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3584/2007. 
3. Τη µε αριθ. 236/18265/21-2-2012 απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε την τοποθέτηση  υπαλλήλων σε 
οργανικές µονάδες του ∆ήµου, η οποία επανήλθε σε ισχύ µε τη µε αρ. 1029/48738/5-8-16 απόφαση 
∆ηµάρχου ως προς το σκέλος της υπαλλήλου µε σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΠΟΚΑΦΤΙΣΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικού. 
4. Τη µε αρ. 1279/67142/3-11-2016 απόφαση ∆ηµάρχου Αχαρνών περί τοποθέτησης της υπαλλήλου ως 
προϊσταµένη στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων.  
5. Τη µε αρ. 385/7457/15-2-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Αχαρνών περί ανάκλησης της προηγούµενης 
απόφασης και τοποθέτησης της υπαλλήλου στο τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. 
6. Τη µε αρ. 394/7621/15-2-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Αχαρνών περί ανάθεσης καθηκόντων 
προϊσταµένης στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων  στην υπάλληλο 
ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 
7. Τις µε αρ. πρωτ. 13206/21-3-2019 και 14201/29-3-2019 αιτήσεις  παραίτησης της ΣΚΟΥΛΙΚΑ 
ΕΛΕΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 
8. Τον ΟΕΥ του ∆ήµου Αχαρνών  (ΦΕΚ 1485/Β/19-06-2013).  
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την τοποθέτηση της µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου ΣΤΑΥΡΑΚΗ 
ΑΠΟΚΑΦΤΙΣΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικού, ως προϊσταµένη στο Αυτοτελές 
Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 

 
Εντέλλεται πιστή εφαρµογή της παρούσης, από την κοινοποίησή της και κάθε προγενέστερη παύει να 
ισχύει.  
Οποιαδήποτε µετακίνηση της ανωτέρω θα γίνεται µόνο µε απόφαση ∆ηµάρχου.  

   Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ  

    

 

ΑΔΑ: 64Β0ΩΨ8-ΚΩΟ
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