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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  185/2017 
 
«Περί έγκρισης της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών 
πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο 
προσλήφθηκε στο Δήμο Μονεμβασίας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε 
θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας». 

 
    Στους Μολάους σήμερα στις  24 Ιουλίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
12/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:  
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή Αλεξάνδρα           Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  7. Σταθάκης Νεκτάριος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα   
 9. Βουνελάκης Γεώργιος   
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Τσαφατίνου Κατερίνα               
18. Δουμάνη  Σοφία   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών. 
    

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: 7ΑΘ7ΩΚ9-ΡΛΦ



 2 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 1571/τ.Α'/29-6-2017) όπου ορίζεται 

ότι: « 1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 

δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις 

τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά 

τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την 

καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση 

του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η 

ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων 

καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις 

αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων 

εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του 

προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα 

για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το 

σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία 

της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην 

περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε 

αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων 

αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας 

παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που 

προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει.  Μετά 

την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και τα 

νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την 

καθαριότητα με ίδια μέσα. 2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε 

στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα υε την προηγούμενη παράγραφο είτε σε 

ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών 

ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα 

αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις 

αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον: α. Συντρέχει 

εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την  και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των 

οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι 

οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα. β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων 

οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 

έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές. Η 

παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους 

περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α'134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της 

σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν 

προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της 

πρώτης παραγράφου. 3. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο 

ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.» 

2.  Την υπ'αριθμ.19/οικ.22159/30-6-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « 

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (Α'94) - Πρόσληψη μονίμου 

προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ Α' βαθμού και τα νομικά τους 

πρόσωπα - Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων 

διοριστέων στις θέσεις αυτές». 

3. Τα υπ' αριθμ.14/30-6-2016 και 9/10-5-2017 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα οποία κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές 
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παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των δημοσίων 

υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, καθώς και για τις κάθε 

είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν συναφθεί για χρονικό 

διάστημα οκτώ (8) μηνών κατ' επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 205 του 

ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007), τελούν σε αντίθεση με το άρθρο 103 του Συντάγματος και την Κοινοτική 

Οδηγία υπ'αριθμ. 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο με το π.δ. 164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι «οι ανάγκες που διατηρούνται και 

επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) μηνών αποβάλλουν τον 

χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες και, συνεπώς, δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγματος να 

καλύπτονται μόνον με την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». 

4. Το γεγονός ότι καθίσταται σαφής η ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην καθαριότητα με 

μόνιμες προσλήψεις, καθώς οι θέσεις αυτές, ως καλύπτουσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 

Δήμου Μονεμβασίας δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν χαρακτήρα πρόσκαιρο, εποχικό ή 

παροδικό.  Ενόψει αυτού και δεδομένης τόσο της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το 

κοινωνικό σύνολο η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στην υπηρεσία 

καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασίας όσο και του επείγοντος χαρακτήρα της κάλυψης των 

αναγκών αυτών για λόγους δημόσιας υγείας, με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (Α'94) παρέχεται 

η δυνατότητα: 

•  Επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των διαδικασιών κάλυψης θέσεων τακτικού προσωπικού στις 

ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, είτε με τη σύσταση νέων θέσεων στις υπηρεσίες αυτές 

με τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), είτε με την πλήρωση 

υφιστάμενων ήδη κενών οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, καθώς και 

•  Απασχόλησης (όχι κατά παράταση αλλά με νέες συμβάσεις καταρτιζόμενες δυνάμει των 

εξαιρετικών διατάξεων της παρ. 2 της εν θέματι διάταξης), μέχρι τη σύνταξη των προσωρινών 

πινάκων διοριστέων και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31/3/2018, του άμεσα διαθέσιμου 

σήμερα προσωπικού, ήτοι του προσωπικού που απασχολείτο σε θέσεις αντιστοίχων 

καθηκόντων, μέχρι την 7/6/2017 (ημερομηνία δημοσίευσης των ανωτέρω Πρακτικών της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, οι συμβάσεις 

του οποίου είχαν παραταθεί με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως με τις τροποποιήσεις του 

άρθρου 167 ου Ν.4099/2012 

5.  Το γεγονός ότι με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 παρέχεται η δυνατότητα στους 

οικείους ΟΤΑ να απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις 

αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να 

παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7/6/2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

•  Συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και 

αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντιστοίχων 

οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα 

•  Έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων οργανικών 

θέσεων 

6. Τις υπ' αριθμ. οικ. 13144/24-8-2016 ,18899/29-11-2016 19867/19-12-2016 Διαπιστωτικές 
πράξεις του Δήμου Μονεμβασίας  περί «Αυτοδίκαιης παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-2016)»,  με την οποία εξακολουθούν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασίας οι κατωτέρω: 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα 

Αγγελάκος Παναγιώτης Κωνσταντίνος ΔΕ Οδηγός  Απορριμματοφόρου 

Αϊβαλιώτου Κανέλλη Παναγιώτης ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 

Δικαιάκος  Ιωάννης Νικόλαος Δ.Ε. Χ.Μ.Ε. 

Δρίβα Κωνσταντίνα Μιχαήλ ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 

Ζερβός Νικόλαος Αντώνιος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Καλαμβόκης Κωνσταντίνος Δημήτριος ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης- 
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Αποχέτευσης 

Κατσουλώτος Γεώργιος Παναγιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κόκκορης Σπυρίδων Ελευθέριος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κουντούρης Αλέξανδρος Αριστείδης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κουντουρόγιαννη Ευαγγελία Θεόδωρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κουντουρόγιαννης Εμμανουήλ Κωνσταντίνος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Μανίκη Δέσποινα Δημήτριος ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 

Μπιάζης Νικόλαος Δημήτριος  ΔΕ Οδηγός Φορτηγού 

Οικονόμου Παναγιώτης Ιωάννης ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Πετράκης Γεώργιος Χρήστος ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 

 

Να σημειώσουμε ότι υπήρξε ένας ΔΕ Οδηγός Φορτηγού, ο οποίος εγγράφως δεν 
συμφώνησε να ανανεωθεί η σύμβασή του. 

 Το γεγονός ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου  24 του 

Ν.4479/2017 καθώς συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την 

κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση  των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων 

οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα. 

Α) Το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Μονεμβασίας δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι 

αυξημένες ανάγκες καθαριότητας σε όλο το Δήμο λόγω του ότι αυτό έχει μειωθεί αισθητά λόγω 

συνταξιοδοτήσεων. Β) Τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργων και τα λοιπά οχήματα της 

υπηρεσίας καθαριότητας είναι υποχρεωμένα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις σε καθημερινή 

βάση, εξ΄ αιτίας του μεγάλου αριθμού των τοπικών κοινοτήτων και οικισμών. Δύο, δε, εκ των 

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας είναι καθαρά ορεινές και ημιορεινές. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι  το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων να δυσχεραίνεται. Ενώ υπάρχει δυσαναλογία 

οχημάτων και μηχανημάτων με τα πληρώματα λόγω ακριβώς της έλλειψης προσωπικού.  Γ) Ο 

Δήμος Μονεμβασίας είναι κατ΄ εξοχήν τουριστικός Δήμος δέχεται πλήθος τουριστών κυρίως τη 

θερινή περίοδο, η οποία έχει επιμηκυνθεί έως και τον Οκτώβριο. 

7. Το γεγονός ότι έχει ληφθεί η αριθ. 184/2017 απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου, 

στην οποία  προβλέπεται η κάλυψη εννέα (9) θέσεων ΥΕ Εργατών καθαριότητας και δύο (2) 

θέσεων ΔΕ Οδηγών. Η ανωτέρω απόφαση δεν έχει διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και  Ιονίου, καθότι εκκρεμεί η σχετική γνωμοδότηση του 

οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μονεμβασίας  πρέπει να προχωρήσει στη σύναψη νέων συμβάσεων μαζί 

τους, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. 

9.  Το γεγονός ότι ένας εκ των απασχολουμένων αποχώρησε οικειοθελώς.  

10.  Το γεγονός ότι η παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού αυτού υπό τις εξαιρετικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών 

πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31ης/ 3/2018: 

•  Δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 ( και κατά συνέπεια 

δύνανται να απασχοληθούν, δυνάμει των σχετικών, νέων συμβάσεων ακόμη και εργαζόμενοι που 

έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο απασχόλησης στο φορέα πλέον των 24 μηνών) 

•  Δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσελήφθησαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και 

•  Δεν προσμετράται για την ειδική βαθμολόγηση λόγω εμπειρίας. 
              ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  

Τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της απασχόλησης έως την 
ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 
της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το 
οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο Μονεμβασίας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει την απασχόληση έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων 

διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο Μονεμβασίας 
με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και 
ειδικότερα:  

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα 

Αγγελάκος Παναγιώτης Κωνσταντίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Αϊβαλιώτου Κανέλλη Παναγιώτης ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 

Δικαιάκος  Ιωάννης Νικόλαος Δ.Ε. Χ.Μ.Ε. 

Δρίβα Κωνσταντίνα Μιχαήλ ΥΕ Εργάτης Kαθαριότητας 

Ζερβός Νικόλαος Αντώνιος ΔΕ Οδηγός  

Καλαμβόκης Κωνσταντίνος Δημήτριος 
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης- 
Αποχέτευσης 

Κατσουλώτος Γεώργιος Παναγιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κόκκορης Σπυρίδων Ελευθέριος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κουντούρης Αλέξανδρος Αριστείδης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κουντουρόγιαννη Ευαγγελία Θεόδωρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Κουντουρόγιαννης Εμμανουήλ Κωνσταντίνος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Μανίκη Δέσποινα Δημήτριος ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 

Μπιάζης Νικόλαος Δημήτριος  ΔΕ Οδηγός Φορτηγού 

Οικονόμου Παναγιώτης Ιωάννης ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Πετράκης Γεώργιος Χρήστος ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  185/2017. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας            Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

     Απούσα 
 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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