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 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ   

 Με την 015521/22-01-2020 απόφαση του Δημάρχου 
Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 203 
ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 01-01-2020 αίτηση 
παραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση του ΜΠΙΡ-
ΜΠΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΗΛΙΑ, με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας ΥΕ Σχολικών 
Καθαριστριών, με βαθμό Δ΄, λόγω ορίου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1142575375/ 07.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
8849/2163/24.04.2020). 

   Με την 015525/22-01-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 203 
ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 01-01-2020 αίτηση πα-
ραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση του ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗ ΗΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας ΔΕ Οδηγός 
με βαθμό Α΄, λόγω ορίου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1241212499/ 07.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
8856/2168/24.04.2020). 

   Με την 015518/22-01-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 203 
ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 01-01-2020 αίτηση πα-
ραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση της KAPANIKA 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυ-
λάκων, με βαθμό Β΄, λόγω ορίου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8066510569/07.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
8855/2167/24.04.2020). 

   Με την 015492/22-01-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 203 

ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 01-01-2020 αίτηση πα-
ραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση του ΧΑΒΙΑΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κα-
θαριότητας, με βαθμό Δ΄, λόγω ορίου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1327105882/ 
07.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
8853/2165/24.04.2020). 

   Με την 015507/22-01-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 203 
ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 19-12-2019 αίτηση 
παραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση του ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Β΄, λόγω συνταξι-
οδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1153526108/19.12.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
8850/2164/24.04.2020). 

   Με την 015512/22-01-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 203 
ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 01-01-2020 αίτηση πα-
ραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση του TPΑΠΑΛΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας 
ΥΕ Εργατών Πρασίνου με βαθμό Β΄, λόγω ορίου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9889197090/ 
07.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
8839/2154/24.04.2020). 

   Με την 728/31-12-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγί-
ων Αναργύρων-Καματερού, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 203 ν. 3584/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση, 
από 31-12-2019, της ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ του ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
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Χρόνου Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, λόγω 
ορίου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8316371051/ 
27.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
9184/2270/24.04.2020). 

   Με την 20/20-01-2020 απόφαση του Δημάρχου Αγί-
ας Παρασκευής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 
194 του ν. 3584/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση από 
18-01-2020 (ημέρα θανάτου) του ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων με βαθμό Α΄ 
λόγω θανάτου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4842729986/ 
20.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
8056/1942/24.04.2020). 

   Με την 1281/31-12-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και του άρ-
θρου 203 ν. 3584/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση, από
31-12-2019, του ΒΟΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό 
Γ΄, λόγω ορίου ηλικίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2352901209/ 
10.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
4866/1255/24.04.2020). 

   Με την 29127/23-12-2019 απόφαση του Δημάρχου 
Χαϊδαρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του ν. 3852/10 και του άρθρου 203 
ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 16-12-2019 αίτηση πα-
ραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση της ΜΠΕΛΣΗ - 
ΑΣΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ΄, λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ.διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5241451153/20.12.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
4573/1203/24.04.2020). 

   Με την 3/08.01.2020 απόφαση του Δημάρχου Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύ-
ουν, του άρθρου 207 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 
παρ. 9 του ν. 4038/2012, λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-
μα από 20-12-2019 της ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ειδικότητας ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκό-
μου, λόγω παραίτησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5238169467/ 
14.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
4480/1182/24. 04.2020). 

   Με την 168/25.10.2019 απόφαση του Προέδρου του 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙ-
ΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύ-
ουν, του άρθρου 207 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 
παρ. 9 του ν. 4038/2012, λύεται η σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα από 25-10-2019 της ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, λόγω 
παραίτησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9060126563/ 
19.11.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
4340/1132/24.04.2020). 

   Με την 227/08-01-2020 απόφαση του Προέδρου 
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 203 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 
01-01-2020 αίτηση παραίτησης και λύεται η υπαλληλική 
σχέση της ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδι-
κότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ΄, λόγω 
συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7094296211/ 
02.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
6425/1581/24.04.2020). 

   Με την 04/14.01.2020 απόφαση του Προέδρου του 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 207 του 
ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, 
λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από 13-01-2019 της 
ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ, ειδικότητας ΥΕ Προ-
σωπικό Καθαριότητας, λόγω αυτοδίκαιης παραίτησης, 
λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1011812586/ 
14.01.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
5262/1370/24.04.2020). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Τ.Α. και Ν.Π.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3851Τεύχος Γ’ 607/08.05.2020

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στο ΦΕΚ 115/Γ΄/05-02-2020 που δημοσιεύθηκε η 
111991/28928/19/22-01-2020 απόφαση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, αναφορικά με την απόλυση 
της υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Με την 228/31-10-2019 απόφαση 
Προέδρου ...»,

στο ορθό: «Με την 288/31-10-2019 απόφαση Προέ-
δρου ...». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι   

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την 1219/12738/13-4-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 
(ΦΕΚ 149/Α΄/3-10-1986), όπως ισχύει, του άρθρου 12 του 
ν. 1816/1988 (ΦΕΚ 251/Α΄/15-11- 1988), του άρθρου 86 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), των άρθρων 
165 και 167 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007), 
όπως ισχύουν, του ένατου άρθρου παράγραφος 20α 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14-3-2012), όπως ισχύει, 
των άρθρων 43 και 46 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/
27-9-2013), όπως ισχύουν, του άρθρου 28 παράγραφος 
4 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως ισχύ-
ει, καθώς και των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύουν και ύστερα από την 
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./113/19059/9-8-2017 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Το-
μέα» (ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄/11-5-2015) και ισχύει (σχετικό και το αριθμ. 28964/30-
8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Διεύ-
θυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  - Τμήμα 
Μονίμου Προσωπικού), την αριθμ. 15886/7-5-2018 Προ-
κήρυξη του Δήμου Θέρμης (ΑΔΑ: 7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ) για την 
πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων (ενός (1) Δικηγόρου 
Παρ΄ Εφέταις και ενός (1) Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω) 
στο Δήμο Θέρμης με σχέση έμμισθης εντολής καθώς και 
την από 25-2-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
43 παρ. 2β΄ του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013), 
προσλαμβάνεται στο Δήμο Θέρμης με σχέση έμμισθης 
εντολής (πάγια αντιμισθία) ο Χρήστος Ματέλλας του 
Αθανασίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παρ’ Αρείω Πάγω 
(Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 4827), πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της 
Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έτος 
κτήσης πτυχίου: 1993).

Ο εν λόγω προσλαμβανόμενος Δικηγόρος υποχρεού-
ται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε δημοτικό κατάστημα, 
σε χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσια-
κές ανάγκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστα-
σης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Το αντικείμενο απασχόλησής του είναι:
α) Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων 

προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (π.χ. Δη-
μοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος, Γενικός Γραμ-
ματέας) και η διασφάλιση του νομότυπου των πράξεων 
του Δήμου.

β )Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων 
προς τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα άλλα νο-
μικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομό-
τυπου των αποφάσεών τους.

γ) Η νομική επεξεργασία και η παροχή γνωμοδοτήσε-
ων για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν 
το Δήμο.

δ) Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμ-
βάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και των 
προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών σε τρίτους.

ε) Η εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις νομικές 
υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Δι-
οικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου. 

στ) Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και 
νομολογίας και η τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου 
με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που εν-
διαφέρουν το Δήμο.

ζ) Η νομική υποστήριξη των εργαζομένων του Δήμου 
ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών όταν 
αυτοί διώκονται για αδικήματα που τους αποδίδονται 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

η) Η τήρηση αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για 
τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας καθώς και η παρα-
λαβή όλων των εξωδίκων και δικογράφων που κοινο-
ποιούνται στο Δήμο Θέρμης.

θ) Ο χειρισμός και η διεκπεραίωση όλων των εξώδι-
κων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς το Δήμο και 
έχουν νομική σημασία.

ι) Η παρακολούθηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέ-
σεων και η εποπτεία της τήρησης ακριβούς ημερολογίου 
δικασίμων και η ενημέρωση ειδικών δελτίων ή καταστά-
σεων για τις προβλέψεις των χειριστών δικηγόρων και 
τα δικαστικά αποτελέσματα, σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή.

ια) Η διενέργεια ερευνών αν απαιτείται για τη διεκ-
περαίωση υποθέσεων του Δήμου σε δικαστικές αρχές, 
υποθηκοφυλακεία και άλλες διοικητικές υπηρεσίες.

ιβ)Η παράσταση στις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβου-
λών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική 
αρχή.

(ΦΕΚ Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρ-
μης (πρόβλεψη δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη 
εντολή): 2544/Β΄/7-11-2011).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Θέρμης για την πρόβλεψη της προκαλουμένης 
δαπάνης: 12124/3-4-2020).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών για Χρήστο Μα-
τέλλα του Αθανασίου: 23894/10-4-2020).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3672319310/10-4-2020).
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(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης: 17891/24-4-2020). 

   Με την 1220/12739/13-4-2020 απόφαση Δημάρχου 
Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 
(ΦΕΚ 149/Α΄/3-10-1986), όπως ισχύει, του άρθρου 12 του 
ν. 1816/1988 (ΦΕΚ 251/Α΄/15-11-1988), του άρθρου 86 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), των άρθρων 
165 και 167 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007), 
όπως ισχύουν, του ένατου άρθρου παράγραφος 20α 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14-3-2012), όπως ισχύει, 
των άρθρων 43 και 46 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/
27-9-2013), όπως ισχύουν, του άρθρου 28 παράγραφος 
4 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως ισχύ-
ει, καθώς και των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύουν και ύστερα από την 
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./113/19059/9-8-2017 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006), όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α΄/11-5-2015) και ισχύει (σχετικό και το αριθμ. 28964/ 
30-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Διεύ-
θυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τμήμα Μο-
νίμου Προσωπικού), την αριθμ. 15886/7-5-2018 Προκή-
ρυξη του Δήμου Θέρμης (ΑΔΑ: 7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ) για την 
πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων (ενός (1) Δικηγό-
ρου Παρ΄ Εφέταις και ενός (1) Δικηγόρου παρ΄ Αρείω 
Πάγω) στο Δήμο Θέρμης με σχέση έμμισθης εντολής 
καθώς και την από 25-2-2020 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 43 παρ. 2β΄ του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/
27-9-2013), προσλαμβάνεται στο Δήμο Θέρμης με σχέ-
ση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) η Μαρία Πάσχου 
του Δημητρίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παρ’ Εφέταις 
(Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 8854), πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της 
Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έτος 
κτήσης πτυχίου: 2004).

Η εν λόγω προσλαμβανομένη Δικηγόρος υποχρεούται 
να παρέχει τις υπηρεσίες της σε δημοτικό κατάστημα, σε 
χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές 
ανάγκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης 
ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Το αντικείμενο απασχόλησής της είναι:
α) Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων 

προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (π.χ. Δη-
μοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος, Γενικός Γραμ-
ματέας) και η διασφάλιση του νομότυπου των πράξεων 
του Δήμου.

β) Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων 
προς τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα άλλα νο-
μικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομό-
τυπου των αποφάσεών τους.

γ) Η νομική επεξεργασία και η παροχή γνωμοδοτήσε-
ων για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν 
το Δήμο.

δ) Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμ-
βάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και των 
προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών σε τρίτους.

ε) Η εκπροσώπηση του Δήμου σε όλες τις νομικές 
υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Δι-
οικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου.

στ) Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και 
νομολογίας και η τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου 
με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που εν-
διαφέρουν το Δήμο.

ζ) Η νομική υποστήριξη των εργαζομένων του Δήμου 
ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών όταν 
αυτοί διώκονται για αδικήματα που τους αποδίδονται 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

η) Η τήρηση αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για 
τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας καθώς και η παρα-
λαβή όλων των εξωδίκων και δικογράφων που κοινο-
ποιούνται στο Δήμο Θέρμης.

θ) Ο χειρισμός και η διεκπεραίωση όλων των εξώδι-
κων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς το Δήμο και 
έχουν νομική σημασία

ι) Η παρακολούθηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέ-
σεων και η εποπτεία της τήρησης ακριβούς ημερολογίου 
δικασίμων και η ενημέρωση ειδικών δελτίων ή καταστά-
σεων για τις προβλέψεις των χειριστών δικηγόρων και 
τα δικαστικά αποτελέσματα, σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή.

ια) Η διενέργεια ερευνών αν απαιτείται για τη διεκ-
περαίωση υποθέσεων του Δήμου σε δικαστικές αρχές, 
υποθηκοφυλακεία και άλλες διοικητικές υπηρεσίες.

ιβ) Η παράσταση στις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβου-
λών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική 
αρχή.

(ΦΕΚ Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρ-
μης (πρόβλεψη δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη 
εντολή): 2544/Β΄/7-11-2011).

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Θέρμης για την πρόβλεψη της προκαλουμένης 
δαπάνης: 12124/3-4-2020).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών για Μαρία Πά-
σχου του Δημητρίου (23896/10-4-2020).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1042573181/10-4-2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης: 17881/24-4-2020).

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