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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις της παρ.4 και 5 του άρθρου 100  σε συνδυασµό µε την παρ.7 του άρθρου 89  

του  Ν.3584/2007<<Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων>> 
αναφορικά µε την περίπτωση κένωσης  θέσης Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας λόγω 
συνταξιοδοτήσεως και τη σύσταση νέας  έως την τοποθέτηση νέου που θα επιλεγεί από το 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο    

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

3. Την υπ΄αριθµ. 619/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων σύµφωνα µε την οποία η Βανδουλάκη 
∆έσποινα προϊσταµένη του Τµήµατος ∆απανών της  ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κλάδου 
ΤΕ17 µε βαθµό Α΄ ορίστηκε  να αναπληρώνει την Τσακαλίδου Ιωάννα κλάδου ∆Ε38 µε βαθµό 
Α΄ προϊσταµένη της ∆/νσης   Οικονοµικών Υπηρεσιών  σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύµατος 
της.  
4.Την υπ΄αριθµ.809/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκε  η 
Αυτοδίκαιη Λύση της υπαλληλικής  σχέσης της  Τσακαλίδου  Ιωάννας του Ιωάννη 
προϊσταµένης της ∆/νσης   Οικονοµικών Υπηρεσιών  κλάδου ∆Ε38 και βαθµού Α΄  από 25-11- 
2011 ηµεροµηνία κατά την οποία  υπέβαλε  και δεύτερη  αίτηση   παραίτησης  λόγω 
συνταξιοδοτήσεως.  
5.Την υπ΄ αριθµ.810/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκε η 
Αυτοδίκαιη Λύση της υπαλληλικής  σχέσης του µονίµου υπαλλήλου  του ∆ήµου Χανίων Σασλή 
∆ηµητρίου του Ιωάννη προϊστάµενος του Τµήµατος Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών κλάδου ∆Ε38 και βαθµού Α΄  από 25-11-2011 ηµεροµηνία κατά την οποία  υπέβαλε 
και δεύτερη αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδοτήσεως.  
6.Την υπ΄αριθµ. 10/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων που αφορά τον ορισµό προϊσταµένων 
του ∆ήµου Χανίων 
7.Την υπ΄αριθµ. 198/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου που αφορά την τοποθέτηση υπαλλήλων στην 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
8.Την 789/11-11-2011 ∆ιαπιστωτική Απόφαση του ∆ηµάρχου Χανίων  
9.Τις διατάξεις του Νόµου 4024/2011 άρθρο 10 και 28  
10.Τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων οι οποίοι πληρούν 
τις νόµιµες προϋποθέσεις για τον ορισµό τους στην αναφερόµενη θέση αναπληρωτή 
προϊσταµένου 
11.Την υπ’ αριθµ. 1/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου που αφορά τον Ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση Αρµοδιοτήτων 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Α)Ανακαλούµε την υπ΄αριθµ. 619/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου και τροποποιούµε την 198/2011 
Απόφαση ∆ηµάρχου 
Β)Ορίζουµε ως αναπληρώτρια  προϊστάµενη  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών την 
Βανδουλάκη ∆έσποινα κλάδου ΤΕ17 µέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου κατόπιν επιλογής 
από το υπηρεσιακό συµβούλιο και να την αναπληρώνει η µόνιµη   υπάλληλος  Μυλωνάκου 
Αναστασία του Τµήµατος Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κλάδου ΠΕ1  σε 
περίπτωση απουσίας  ή κωλύµατος της .  
Στην αναφερόµενη θα καταβάλλεται για όσο χρόνο θα ασκήσει τα καθήκοντά της Προϊσταµένης, το 
προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα. 
Γ)Ορίζουµε ως αναπληρώτρια προϊσταµένη του Τµήµατος  Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών την µόνιµη υπάλληλο  Μυλωνάκου Αναστασία κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
µέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου κατόπιν επιλογής από το υπηρεσιακό συµβούλιο  
Στην αναφερόµενη θα καταβάλλεται για όσο χρόνο θα ασκήσει τα καθήκοντά της Προϊσταµένης, το 
προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα. 
∆)Αναθέτουµε ως αναπληρώτρια µε χρέη προϊσταµένης του Τµήµατος ∆απανών της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών την µόνιµη υπάλληλο Κυριακουλάκη Αρετή κλάδου ΠΕ1 Οικονοµικού 
Λογιστικού µέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου κατόπιν επιλογής από το υπηρεσιακό 
συµβούλιο 
Οι  αρµοδιότητες και το έργο τους είναι αυτό που ορίζεται στον ΟΕΥ του καταργηθέντος ∆ήµου 
Χανίων 
Η παρούσα Απόφαση ισχύει µέχρι τη σύνταξη του νέου ΟΕΥ και την επιλογή προϊσταµένων µε τη 
διαδικασία και τα κριτήρια του Ν. 3839/2010.        
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