
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Τ6ΟΩ1Η-6ΞΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    56/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ  13ο :   Λήψη  απόφασης  για  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  έκτακτου

προσωπικού έτους 2021 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου.

Στη  Σέριφο  σήμερα,  07  Μαρτίου  2021,  ημέρα  Κυριακή  και  ώρα  14:30  μμ.  στο

Δημοτικό  Κατάστημα  (Δημαρχείο)  του  Δήμου  Σερίφου,  συνήλθε σε  τακτική

συνεδρίαση,  με  τηλεδιάσκεψη,  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  1171-

03/03/2021 πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  στα

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος                
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη .



Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για τη συζήτηση δυο   (2) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:

 Έγκριση ή μη, της θεωρημένης μελέτης για το έργο με τίτλο « Αναβάθμιση

Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Δήμου  Σερίφου»,  έγκριση  τεχνικών  όρων,

έγκριση όρων δημοπράτησης, έγκριση των μελών της επιτροπής διαγωνισμού

και δέσμευση της πίστωσης για πληρωμή των εφημερίδων στην περίπτωση

άγονης διαδικασίας.

 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ανύπαρκτων υγρομέτρων και των οφειλών

που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες σ’ αυτά.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’

όψιν  των  μελών  της  επιτροπής  το  υπ’  αριθ.  14626/26-02-2021    έγγραφο  του

Υπουργείου  Εσωτερικών,  με  θέμα  Προγραμματισμός  προσλήψεων  έκτακτου

προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, καθώς και

τις οδηγίες  για  την προβλεπόμενη διαδικασία (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

βεβαίωση  ύπαρξης  πιστώσεων,  πρόβλεψη  θέσεων  στον  Οργανισμό  Εσωτερικής

Υπηρεσίας κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε την πρόσληψη  των κάτωθι   :

Μία (1) θέση ΤΕ 22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το άτομο αυτό θα αναλάβει την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης,

καθώς  και  την  ενημέρωση  των  στοιχείων   (αφμ,  δ/νση  κλπ  στοιχεία  )  των

καταναλωτών. 

Μία  (1) θέση ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγου , ο οποίος θα ελέγχει την ομαλή λειτουργία των

αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου μας.

Τρεις  (3) θέσεις   ΥΕ14 Βοηθητικού προσωπικού ( καθαριότητα και ύδρευση  ), διότι

κατά  τη  διάρκεια  της  τουριστικής  κυρίως  περιόδου,  δεν  επαρκεί  το  μόνιμο

προσωπικό  που  απασχολείται  στις  υπηρεσίες  Καθαριότητας  και  Ύδρευσης  του

Δήμου μας , τομείς που αφορούν τη δημόσια υγεία, τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο

και των επισκεπτών του νησιού. 



Μια θέση (1) ΔΕ 29 Οδηγών, ο οποίος θα οδηγεί τα οχήματα του Δήμου Σερίφου, για

τις  ανάγκες  αποκομιδής  απορριμμάτων,  λειψυδρίας  και  εκκένωσης  στεγανών

βόθρων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:

 Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται

απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής

λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε

μορφής  δημοπρασιών και  διαγωνισμών,  για  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή

δημόσιους  υπαλλήλους.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις

συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού  πλην των  περιπτώσεων που  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»,

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14626/26-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

με θέμα « Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021

στους ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών με ΑΔΑ : ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-

7Β0.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



Εγκρίνει την πρόσληψη Προσωπικού  ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14

του ν.4071/2012) ,με σύμβαση Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου για  8 μήνες, ως εξής:

Μία (1) θέση ΤΕ 22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ύδρευση και αποχέτευση. 

Μία  (1) θέση ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγου για την ύδρευση και αποχέτευση.

Τρεις  (3) θέσεις   ΥΕ14 Βοηθητικού προσωπικού ( καθαριότητας και ύδρευσης ).

 Μια (1) θέση ΔΕ 29 οδηγών ( Καθαριότητα, ύδρευση- αποχέτευση).

Το  ανωτέρω  προσωπικό  κρίνεται  απαραίτητο,  καθώς  στο  Δήμο  Σερίφου,  λόγω

έλλειψης προσωπικού δεν εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί

ύδρευσης αποχέτευσης  .

Λόγω  της  τουριστικής  περιόδου  οι  ανάγκες  είναι  αυξημένες  για   βοηθητικό

προσωπικό,  διότι  έχουμε  14  οικισμούς  που  χρειάζονται  καθημερινή  αποκομιδή

απορριμμάτων,  καθώς  και   καθημερινή  συντήρηση  του  εκτεταμένου  δικτύου

ύδρευσης. 

Η  δαπάνη  για  τη  μισθοδοσία  του  ανωτέρω  προσωπικού  έχει   προβλεφθεί  στον

προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021   στους 

ΚΑ  20.6041  ποσόν   16.900€  για  αποδοχές  και  στον  ΚΑ  20.6054  3.100€  για

εργοδοτικές εισφορές .

ΚΑ.  25.6041  ποσόν   16.900€  για  αποδοχές  και   στον  ΚΑ 25.6054   3.100€  για

εργοδοτικές εισφορές  

Ο Δ.Σ. κ. Χρυσολωράς Θεόδωρος μειοψήφισε, διότι η παράταξή του είναι υπέρ της

πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και όχι ορισμένου χρόνου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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