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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1 / 2018 συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου . 

Αριθμός Απόφασης 10 / 2018 

 
Θέμα   : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
  
Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 7 / 2 / 2018 , ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του   

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ'   αριθμό                          

105 / 2 -2-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που 

επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 

87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά ( 7 ) ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1.  ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2.  ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 4. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ 6. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 

 

Παραβρέθηκε ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του Δήμου , για την 

τήρηση των πρακτικών .  

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση του έκτακτου θέματος ( άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 

3852/2010 ) λόγω του κατεπείγοντος του θέματος . 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε  :     
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 Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ'  αριθμό 3449 / 5-2-2-018 εγκύκλιό                 

του με θέμα "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 

2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών " μας καλεί για την 

έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων μας  για το έτος 2018 , σύμφωνα με τις ανάγκες 

μας και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή 

των κρατικών δαπανών .  

Σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας θα πρέπει εντός του έτους να 

προβούμε στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου, δεδομένου ότι στην υπηρεσία καθαριότητας 

του Δήμου μας δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό .  

Το Νησί μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατακλύζεται από μεγάλο και 
αυξανόμενο όγκο τουριστών, δεδομένου και της λειτουργίας πολλών 
καταστημάτων την περίοδο εκείνη (εστιατόρια, καφενεία, κλπ. ) ο Δήμος μας θα 
πρέπει να μεριμνήσει να έχει στελεχώσει την υπηρεσία καθαριότητας με 
επαρκές προσωπικό για να ανταποκριθεί στις παραπάνω αυξανόμενες ανάγκες 
που δημιουργούνται.  
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας προβλέπονται τρεις ( 3 ) θέσεις με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών , 

περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών διαφόρων ειδικοτήτων . 

Απ'  αυτές τις θέσεις προτείνω όπως καλυφθούν και οι τρεις ( 3 ) θέσεις στην 

υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας , επειδή ο αριθμός των προσληφθέντων 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που 

χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος . 

Για την κάλυψη της μισθοδοσίας έχει γίνει η εγγραφή των πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δήμου και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 

70.6041 και  70.6054 με το ποσό των 24.720,00 € και 6.000,00 € αντίστοιχα . 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  , αφού έλαβε υπόψη του : 

1.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ 07-06-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

4.- Την υπ'  αριθμό 3449 / 5-2-2-018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 

ύστερα από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε  
            

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το έκτακτο του θέματος . 

2. Αιτείται την έγκριση πρόσληψης για την απασχόληση προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018 και για οχτάμηνη 

( 8 ) σύμβαση , όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα  : 

 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ

Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

ΥΕ 16 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

24.720,00 € 

Κ.Α. 70.6041 

(ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

YE 16 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

6.000,00 € 

K.A. 70.6054 

(ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ- 

ΕΚΤΑΚΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 
      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

3.  ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ      

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  4.  ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5.  ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  6. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

   

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
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