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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ 
    ΑΡΙΘ.: 2/2021 

Αριθμ. και Ημερομηνία πρόσκλησης: 93/17-02-2021 
Ημερομηνία συνεδρίασης: 19-02-2021, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 10:00. 

 
Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκε ένα θέμα που υπήρχε εγγεγραμμένο στην 
ημερήσια διάταξη. 
Η συνεδρίαση διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, τις διατάξεις του 184 του Ν. 
4635/2019, του άρθρου 96 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄ 55/11-3-2020 με τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του”, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄87), αλλά και τα 
διαλαμβανόμενα στις με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές 
εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Το θέμα που συζητήθηκε ήταν το εξής: 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1Ο Ημερήσιας Διάταξης):  Αριθμ. Απόφασης: 2/2021. 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για την 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο νησί της Αμοργού. 

Στη σημερινή Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. θα εξετασθεί το εν  λόγω θέμα, επειδή πρέπει 
άμεσα το Δ.Σ. να πάρει απόφαση επ΄ αυτού, για: 
Πρόσληψη προσωπικού στο Φορέα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, λόγω του 
ότι υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία μέχρι τις 28/2/2021 για σύναψη σχετικών συμβάσεων. 
 
Περίληψη:  Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα: 

1) Εγκρίνει την διά περιφοράς έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος. 

2) Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) 
ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την 
αντιμετώπιση αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δ.Λ.Τ.Α. . και συγκεκριμένα για τον 
καθαρισμό όλων των χώρων ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Α επί καθημερινής βάσεως για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορονοϊού και του περιορισμού της στο νησί μας που μέχρι τώρα παραμένει 
ανόθευτο απ΄ αυτήν. 
3) Εγκρίνει τη δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του υπό έγκριση προϋπολογισμού του 
Δ.Λ.Τ.Α. Οικ. Έτους 2021 σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί ή δεν επαρκεί σχετική δαπάνη, η 
οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την 
πρόσληψη και έγκριση του Προϋπολογισμού συνεδρίασή του.    
4) Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 

4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Σε σύνολο επτά (7) μελών : 

Παρόντα μέλη: Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κων/νος, Σίμος Σταμάτιος, Ψακής Ιωάννης, 
Θεολογίτης Μιχαήλ, Παναγάκης Γεώργιος,  Μπονίδης Ανδρέας. 
Απόντα μέλη:   ------------------------ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α. 

 
 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 

 



 
 


