
 

 

 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2023 Τακτικής Συνεδρίασης Διά ζώσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 5/2023. 
Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ.Αμοργού μέχρι 
31/12/2023. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του Έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
17:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική Διά ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα 
από την υπ’ αρ. πρωτ.: 197 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 13-
01-2023, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους 
Προέδρους/Εκπροσώπους των Τ. Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4555/2018, αλλά και με όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και συμμετείχαν τα 9 μέλη, παρόντων – 
συμμετεχόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραϊσκου Ελευθερίου και της Γραμματέως 
του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Έτσι κατά τη συζήτηση του θέματος: 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                      Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
 Γρίσπος Σταμάτιος                                                                     Γρίσπος Κων/νος            
 Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                  Παναγάκης Γεώργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Νομικού – Ψακή Δήμητρα                                                          Βασσάλος Εμμανουήλ 
 Λουδάρος Γεώργιος                                                                   Ψυχογυιού  Ελευθερία 
 Γαβαλά Άννα             
 Γιαννακοπούλου Ειρήνη  
 Πράσινος Νικόλαος                                                                                                
 Σπανός Θεόδωρος   
 Κωβαίος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       

   Παρόντες Πρόεδροι  Τοπ. Κοινοτήτων                    Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων  
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                       Γαβαλάς Ιωάννης   (Αιγιάλης)                                              

Δ                                                                                             Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων           Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
      --------------------------------                                                   Κωβαίος Ελευθέριος (Αρκεσίνης)                                      
                                                                                                Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                                   
                                                                                                Νομικού Μαρία  (Βρούτση) 

                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
Οι παραπάνω αναφερόμενοι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τ. 
Κοινοτήτων δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.          
Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ., το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του 5ου θέματος 
της Η.Δ., όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 

Το εν λόγω θέμα (5ο Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 στο τέλος της παρ. 15 του 

άρθρου 9 του Ν.2623/1998 προστίθενται τα εξής: ΄΄ Σε κάθε ΟΤΑ πρώτου βαθμού συνιστάται 

Τριμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν Δημοτικό σύμβουλο ή μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου ως Πρόεδρο  και δύο Προϊσταμένους  
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Διευθύνσεων ή Τμημάτων του Δήμου, ως μέλη και ελλείψει αυτών  από  άλλους  μονίμους  

υπαλλήλους  του  ιδίου ΟΤΑ.. Η  Επιτροπή  συγκροτείται  με  απόφαση του Δημάρχου ή του 

Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του 

Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής. Έργο της 

Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης 

των υποψηφίων..΄΄ (σε περιπτώσεις προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού πάσης φύσεως). 

Παράλληλα πρέπει να οριστεί και ο Πρόεδρός της.   

Επειδή τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής είχαν οριστεί μέχρι 31/12/2022, για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να γίνει εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής για το Έτος 2023. 

Xρειάζεται λοιπόν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής 

και ορισμού των μελών της και του Προέδρου της. 

Προτείνονται ως μέλη για την εν λόγω Επιτροπή μέχρι 31/12/2023 οι : 
Α)  Γρίσπος Σταμάτιος, Δημοτ. Σύμβουλος, ως Πρόεδρος. 
Β) Η Δημοτική Υπάλληλος Νομικού Σοφία, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικ/κών και 
Οικον/κών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή της  τη  Δημοτική Υπάλληλο Φραγγέτη Βασιλική. 
Γ) Ο Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Κωβαίος Γεώργιος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό 
Υπάλληλο του Δήμου Ρούσσο Κων/νο. 
Η εν λόγω Επιτροπή να καλύπτει και τις περιπτώσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Αμοργού, αν χρειαστεί και προκύψουν, αρμοδιότητας της εν λόγω Επιτροπής, λόγω έλλειψης 
προσωπικού σ΄ αυτά΄΄.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 

- την παραπάνω εισήγηση και τα  αναφερόμενα σ΄ αυτή. 

- τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, αλλά και τα όσα αναφέρονται 

στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σχετικές 

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) Συστήνει και συγκροτεί την 3μελή Επιτροπή προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 

31/12/2023 με τα εξής μέλη: 

1)   Γρίσπο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής. 
2)   Νομικού Σοφία, Δημοτική Υπάλληλο και Αν. Προϊστάμενη του Τμήματος των Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αναπληρωτή της τη  Δημοτική Υπάλληλο Φραγγέτη 
Βασιλική. 
3)  Κωβαίο Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο και Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρούσσο 
Κων/νο. 
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς 
και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων (σε περιπτώσεις προκηρύξεων 
πρόσληψης προσωπικού πάσης φύσεως). 
Η εν λόγω Επιτροπή να καλύπτει και τις περιπτώσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Αμοργού, αν χρειαστεί και προκύψουν, αρμοδιότητας της εν λόγω Επιτροπής, λόγω έλλειψης 
προσωπικού σ΄ αυτά΄΄.   
Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2023 
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Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

   Ο Πρόεδρος                                                                          Τα  μέλη 
 
   Γρίσπος Σταμάτιος                                                               Δεσποτίδη Καλλιόπη 

                                                                                              Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                       Λουδάρος Γεώργιος 

                                                              Γαβαλά  Άννα 
                                                                                                Γιαννακοπούλου Ειρήνη    
                                                                                                Πράσινος Νικόλαος  

                                                              Σπανός Θεόδωρος 
    Η Γραμματέας                                                                    Κωβαίος Ευάγγελος        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               
  Μενδρινού Ειρήνη    
 
 

                                                     Πιστό απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΡΙΣΠΟΣ   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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