
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2-15/2/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (15) δέκα πέντε του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση ήτοι δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη 

ταυτόχρονα, ύστερα από την υπ’ αριθ.0437/10-02-23 πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο αυτού, 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) 

για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού ΙΔΟΧ (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2023 του Δήμου 

Σερίφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δ., Πρόεδρος Δ.Σ.            1. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.     

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.              2. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.        3. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.    

4. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.      4. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ.        

5.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ.                           5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ 

6. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ. 

7. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ. 

8. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο (2) 

εκτάκτων θεμάτων ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Μουστάκα Γεωργίου του 
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Κωνσταντίνου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 

• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Κοτσίκου Εμμανουήλ του 

Δημητρίου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση δυο (2) εκτάκτων θεμάτων.     

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης.  

 Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού ΙΔΟΧ (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2023 του Δήμου 

Σερίφου. 

Αριθμός Απόφασης : 20 /2023 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ, Μαγουλάς Δ., έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη 

Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα 

εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  

• Με βάση το υπ’ αριθμόν 6783/27-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΙΣΙ46ΜΤΛ6-Δ3Κ) 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», καθώς και τις οδηγίες για την 

προβλεπόμενη διαδικασία (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, βεβαίωση 

ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας κ.λπ.), 

• Το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 «Καθορισμός 

προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-

Κλαδολόγιο)». 

 Προτείνουμε την πρόσληψη των κάτωθι : 

• Μία (1) θέση της ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, το άτομο αυτό θα 

αναλάβει την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης, καθώς 

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

καταναλωτών.  
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• Μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού , ο 

οποίος θα ελέγχει την ομαλή λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης – 

αποχέτευσης του Δήμου μας. 

• Δυο (2) θέσεις ειδικότητας ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών 

Χώρων του κλάδου ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, 

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(1) θέση ειδικότητας ΥΕ εργατών ύδρευσης- αποχέτευσης του κλάδου 

εργατών τεχνικών εργασίας, 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) της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών του κλάδου ΔΕ Οδηγών, ο 

οποίος θα οδηγεί τα οχήματα του Δήμου Σερίφου, για τις ανάγκες 

αποκομιδής απορριμμάτων, λειψυδρίας και εκκένωσης στεγανών 

βόθρων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του, την εισήγηση του Δημάρχου και τα σχετικά έγγραφα,  

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη Προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του 

ν.4325/2015) ,με σύμβαση Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου για 8 μήνες, ως εξής: 

1. Μία (1) θέση της ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού για την ύδρευση 

και αποχέτευση.  

2. Μία (1) θέση της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού 

για την ύδρευση και αποχέτευση. 

3. Δυο (2) θέσεις ειδικότητας ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών 

Χώρων του κλάδου  ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 
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4. Μια(1) θέση ειδικότητας  ΥΕ εργατών ύδρευσης- αποχέτευσης του 

κλάδου εργατών τεχνικών εργασιών. 

5. Μια (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Οδηγών του κλάδου ΔΕ 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 2023 στους  

ΚΑ 20.6041 ποσόν 14.500€ για αποδοχές και στον ΚΑ 20.6054 2.500€ για 

εργοδοτικές εισφορές . 

ΚΑ. 25.6041 ποσόν 15.000€ για αποδοχές και στον ΚΑ 25.6054 2.500€ για 

εργοδοτικές εισφορές   

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 
παρόντες  
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                     Τα μέλη 
 
Υπογραφή                                                                    Υπογραφές   

              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
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