
 

  

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 27 

(Απόσπασμα από το πρακτικό 8) 

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 

Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε. 

 

Στο Ηράκλειο σήμερα 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το 

Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» με 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162084127000, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 104/23-06-2022 έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σισαμάκη Γεωργίου κατ’ εφαρμογή της εντολής που του παρασχέθηκε σύμφωνα με 

το άρθρο 13 παρ.2 του Καταστατικού. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε πλήρη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (09) μελών 

βρέθηκαν παρόντα κατά την συνεδρίαση και τα εννέα (09) μέλη και συγκεκριμένα : 

 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  

1 Σισαμάκης Γεώργιος (Πρόεδρος)  

2 Αναστασάκης Ιωάννης   

3 Βαρδαβάς Κωνσταντίνος   

4 Μπουνάκης Νικόλαος   

5 Αρχοντάκη  Καλογεράκη Στυλιανή   

6 Καναβάκη Μαρία   

7 Στυλιανού Ευγενία   

8 Νιωτάκης Γεώργιος   

9 Χρονάκης Δημήτριος   

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με την παρουσία των παραπάνω μελών του Δ.Σ., 

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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Θέμα 1: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης 

πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι η Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχου Ενστάσεων, που 

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25/2022 (ΑΔΑ: 96Ο846Ν4ΒΓ-ΛΩΤ) απόφασης του Δ.Σ του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. αποτελούμενη από τους: 

1. Κατσαράκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρωπίνου 

Δυναμικού του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Αθανασάκη Ευγενία του Νικολάου, υπάλληλο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου 

Ηρακλείου. 

3. Πετυχάκη Στεφανία του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου 

Ηρακλείου. 

συνεδρίασε την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00, με σκοπό να ελέγξει την πληρότητα και το 

παραδεκτού των ενστάσεων των υποψηφίων, που κατατέθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 

6ΚΞΙ46Ν4ΒΓ-ΩΦ5) απόφασης του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε. με θέμα «Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. 49/06.05.2022 

Ανακοίνωσης πρόσληψης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε». 

Για την θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. υπέβαλλε 

την αριθμ. πρωτ. 92/10.06.2022 ένσταση ο υποψήφιος …………………………………. εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. 

Ακολουθεί το με το αριθμ. πρωτ. 103/22.6.2022(αρ. πρωτ. Δ.Η. 57649/22-6-2022) Πρακτικό Διενέργειας 

Ελέγχου Ενστάσεων: 

                           Ηράκλειο 22-06-2022 

             Αρ. πρωτ. 57649 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Σήμερα στις 22 του μήνα Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Επιτροπή που έχει οριστεί με την αριθ. 50704/03-06-2022 απόφαση της αρμόδιας Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου, αρμόδια για να προβεί στον έλεγχο των ενστάσεων των υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν 
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αιτήσεις και δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ. 49/06-05-2022 Ανακοίνωση του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδ/σης Ηράκλειο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε, η οποία 

αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heraklion.gr και στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Οργανισμού, για την πρόσληψη ενός (1) Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του παραπάνω 

Οργανισμού, ειδικότητας ΠΕ/ ΤΕ Μηχανικού. 

Για την συγκεκριμένη θέση υπέβαλαν αιτήσεις δεκαπέντε (15) υποψήφιοι. 

Η επιτροπή αξιολόγησης που είχε οριστεί με την αριθ. 9/2022 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω 

Οργανισμού, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 

ανακοίνωση, ενέκρινε τις δώδεκα (12) αιτήσεις και απέρριψε τις τρείς (3),για τον λόγο ότι δεν προσκόμισαν 

την απαιτούμενη από την ανακοίνωση βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι 

έχουν δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών μέχρι την τελευταία ημέρα που είχε οριστεί 

ως προθεσμία, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Οργανισμού και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ηρακλείου. 

Από τους απορριφθέντες υποψήφιους, κατέθεσε ένσταση ο ……………………………….. εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας με αριθ. πρωτ. 92/10-06-2022. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην με αριθ. 

πρωτ. 62/20-05-2022 αίτηση του ανωτέρω και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν καθώς και τα 

διαλαμβανόμενα στην ένστασή του, προκύπτει πράγματι ότι δεν κατατέθηκε εκ μέρους του η απαιτούμενη 

βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης ή ΤΣΜΕΔΕ όπου 

στη σχετική βεβαίωση πρέπει να διευκρινίζεται και η σχέση απασχόλησης.  

Στο κείμενο της ανακοίνωσης και  στη σχετική παράγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας, καθώς και στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο του Παραρτήματος, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης, 

προβλέπεται σαφέστατα ότι η Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα είναι το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

απόδειξης της εμπειρίας, χωρίς να αναφέρονται άλλοι εναλλακτικοί τρόποι απόδειξης, εκτός των 

περιπτώσεων όσων έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και όσων έχουν 

απασχοληθεί με σύμβαση έργου, οι οποίοι μπορούν εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία 

να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Κατόπιν των παραπάνω, συνάγεται ότι η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης που προέβη στον έλεγχο της 

αίτησης και των δικαιολογητικών του ενιστάμενου, έπραξε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση και 

το σχετικό παράρτημα και απέρριψε την αίτησή του. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

επικύρωσε το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 

Κατά συνέπεια η ένσταση του …………………………………………… κρίνεται απορριπτέα. 

 

                                                                                                   ΗΡΑΚΛΕΙΟ  22/06/2022                                                                                                                        

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1.ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2.ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

3.ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου έχει συσταθεί και λειτουργεί ο 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 5, 

2. το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», 

3. το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3812/2009, («Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 

και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 234 Α’/28-12-2009) 

4. το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

5. το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

6. το ν.4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 

2016/679,  

7. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω, 

8. την εγκύκλιο 200/16.6.2020 (ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) της Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης / Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείου Εσωτερικών με 

τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και 

λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 

4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)», 

9. τις υπ’ αριθμ. 1/24.12.2021 και 18/2022 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», περί 

συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» σε σώμα και εκπροσώπησης και καθορισμού των υπογραφών που δεσμεύουν τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό, 

10. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (Απόφαση υπ’ αρ. 

1/02.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΟ2Ν46Ν4ΒΓ-ΨΑΛ) της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και απόφαση 3/2022 

Δ.Σ. ΑΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ (ΑΔΑ:6ΚΚ446Ν4ΒΓ-ΘΞΩ) 
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11. τις υπ’ αριθμ. 9/2022, 22/2022 και 25/2022 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί ορισμού 

Επιτροπής Αξιολόγησης προσωπικού και Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχου Ενστάσεων, 

12. την υπ’ αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ8946Ν4ΒΓ-6ΚΘ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης 

Σύναψης Σύμβασης για τη θέση του/της προϊστάμενου/-νης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., και τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας που αναφέρονται σ’ 

αυτή, 

13. την με αρ. πρωτ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. και του Παραρτήματος Ανακοίνωσης Πρόσληψης που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης, 

14. την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΞΙ46Ν4ΒΓ-ΩΦ5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης 1ου 

πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης 

προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 92/10.6.2022 ένσταση του υποψηφίου κ. Καμπουράκη Αλέξανδρου η οποία 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

16. Το με αρ. πρωτ. 57649/22-6-2022 Πρακτικό διενέργειας ελέγχου ενστάσεων, όπως παρατίθεται 

παραπάνω. 

Εισηγούμαστε στο Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.: 

• Την αποδοχή του παρόντος πρακτικού. 

• Την απόρριψη της ένστασης με αρ. πρωτ. 92/10-06-2022, σύμφωνα με τα στοιχεία και το σκεπτικό 

της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχου Ενστάσεων που παρατίθενται παραπάνω. 

• Τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των υπόλοιπων αιτήσεων όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ 

αριθμ. 26/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα 

προσόντα τους, και τη διενέργεια συνέντευξης των υποψηφίων από το Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε. 

• Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου κ. Σισαμάκη Γεώργιου και την εισήγηση με το συνημμένο 

σε αυτή πρακτικό διενέργειας ελέγχου ενστάσεων και το σκεπτικό του, i) το υπ’ αρ. 6.848/22.12.2021 

Καταστατικό Σύστασης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη 

Ανώνυμη Εταιρεία», ii) τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) την εγκύκλιο 

200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, iv) την υπ’ αριθμ. 25/2022 (ΑΔΑ: 96Ο846Ν4ΒΓ-ΛΩΤ) απόφαση 

του ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχου Ενστάσεων, v) 

την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΞΙ46Ν4ΒΓ-ΩΦ5) απόφαση του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. με θέμα «Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. 

49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε», vi) την αριθμ. πρωτ. 92/10.06.2022 ένσταση του υποψήφιου ……………………………, vii) το 

αριθμ. πρωτ. 103/22.6.2022(αρ. πρωτ. Δ.Η. 57649/22-6-2022) Πρακτικό Διενέργειας Ελέγχου Ενστάσεων, 

viii) το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ix) το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 

3812/2009, («Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 234 

Α’/28-12-2009), x) το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», xi) το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, xii)το ν.4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, xiii) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων 

εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, xiv) τις υπ’ αριθμ. 1/24.12.2021 και 18/2022 

αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» σε σώμα και εκπροσώπησης και καθορισμού των 

υπογραφών που δεσμεύουν τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, xv) τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του 

Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (Απόφαση υπ’ αρ. 1/02.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΟ2Ν46Ν4ΒΓ-ΨΑΛ) της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων και απόφαση 3/2022 Δ.Σ. ΑΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ (ΑΔΑ:6ΚΚ446Ν4ΒΓ-ΘΞΩ), xvi) τις 

υπ’ αριθμ. 9/2022, 22/2022 και 25/2022 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί ορισμού Επιτροπής 

Αξιολόγησης προσωπικού και Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχου Ενστάσεων, xvii) την υπ’ αριθμ. 13/2022 

(ΑΔΑ: ΨΡ8946Ν4ΒΓ-6ΚΘ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης Σύναψης Σύμβασης για τη 

θέση του/της προϊστάμενου/-νης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., και τις 

προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας που αναφέρονται σ’ αυτή, xviii)την με αρ. πρωτ. 49/06.05.2022 

ΑΔΑ: ΨΟΟΡ46Ν4ΒΓ-ΧΞ5



 

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

και του Παραρτήματος Ανακοίνωσης Πρόσληψης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης, xix) 

το με αρ. πρωτ. 57649/22-6-2022 Πρακτικό διενέργειας ελέγχου ενστάσεων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

• Την αποδοχή του παρόντος πρακτικού. 

• Την απόρριψη της ένστασης με αρ. πρωτ. 92/10-06-2022, σύμφωνα με τα στοιχεία και το σκεπτικό 

της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχου Ενστάσεων που παρατίθενται παραπάνω. 

• Τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των υπόλοιπων αιτήσεων όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ 

αριθμ. 26/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα 

προσόντα τους, και τη διενέργεια συνέντευξης των υποψηφίων από το Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε. 

• Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο 28/06/2022 

(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό) 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΟΟΡ46Ν4ΒΓ-ΧΞ5
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