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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                            
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                        Πάτµος, 4 Ιανουαρίου 2018                                             
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                               Αριθµ. πρωτ.: 4                                 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
       
                                    
 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1 
 

 
Θέµα: «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 7/2011 Απόφασης Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου» 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Πάτµου 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. – Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-07-2010) µε τίτλο 

«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

2.– Τις περιπτώσεις δ΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010), 

σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά 

οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου. 

3. – Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του Νόµου 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α΄/28-06-

2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

4. – Το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), µε θέµα: «Αρµοδιότητες του Προέδρου». 

5. – Την υπ’ αριθµ. 7/2011 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Συγκρότηση και ορισµός µελών 

Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο πλαίσιο της εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

6. – Την υπ’ αριθµ. 151/2017 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «∆ιορισµός υπαλλήλου Γρύλλη 

Αναστασίας του Αναστασίου κατηγορίας ∆Ε, κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού». 

7. – Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της 

Υπηρεσίας µας, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου εκτελεί το έργο της χωρίς αποζηµίωση. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Συµπληρώνει την παράγραφο 1 του αποφασιστικού µέρους της υπ’ αριθµ. 7/2011 προηγούµενης 

Απόφασής του, ως εξής: 
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«δ) Αναστασία Γρύλλη, υπάλληλο του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: 

τηλ. 22473 60340, e-mail: grillian95@gmail.com». 

 

 
 
Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α):                                                                            Ο Πρόεδρος 
- Ενδιαφερόµενη Υπάλληλο 
 
 
 
                                                                                                   Γρηγόριος Στόικος 
                                                                                                    ∆ήµαρχος Πάτµου 
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