
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                    

 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 6/13 ΚΑΡΣΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   28/2020. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα, 

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε Γεκήηξην, 

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε, 

ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 13η Καρηίοσ 2020, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1951/09.03.2020 πνπ θνηλνπνηήζεθε 

λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ 

Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα 

ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο,  δ]Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο  θαη απόληεο νη θ.θ. Βνπδνύξεο Ληθόιανο  θαη Καλάβεο Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε λόκηκε 

απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

Θέμα 3ο : Προγραμμαηιζμός πρόζληυης προζφπικού ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ 

ανηαποδοηικού ταρακηήρα έηοσς 2020. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην ηρίηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

 

ΘΔΜΑ: «  Προγραμματισμός πρόσληυης προσφπικού ιδιφτικού δικαίοσ ορισμένοσ  

                  τρόνοσ ανταποδοτικού ταρακτήρα έτοσς 2020». 

                      
Με ηελ αξηζκ. νηθ. 11072/18-2-2020 εγθχθιηφ ηνπ , ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαιεί ηνπο ΟΤΑ α΄ θαη 

β΄βαζκνχ λα απνζηείινπλ μέσπι και ηιρ 31-03-2020  κέζσ ησλ νηθείσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηα αηηήκαηά 

ηνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε επνρηθφ πξνζσπηθφ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019) θαιείηαη λα ιάβεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο 2020, ε νπνία  κέζσ  ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ζα πξνσζεζεί  ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα έθδνζε ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.21 παξ.2 ηνπ Ν.2190/94, φπσο ηζρχεη, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαμχ άιισλ ζε 

δήκνπο , θνηλφηεηεο ,ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ, ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηα ηδξχκαηα δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ , λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 

έσο νθηψ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ , δειαδή κε πάγησλ 

αλαγθψλ ηνπο. Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο θαηά ην απηφ εκεξνινγηαθφ έηνο ή κεηαηξνπή ζε ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη άθπξεο. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΘΩ9Π-ΓΥΑ



Γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ , επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο 

δηάξθεηαο κέρξη νθηψ (8) κήλεο , κε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94 ρσξίο λα απαηηείηαη 

έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηεο Π.Υ.Σ. 33/06. 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ιακβάλεη απφθαζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

πξφζιεςεο θαη ην πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94 , φπσο ηζρχεη. 

Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν γ΄και δ΄εδαθίυν ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 31 ηος Ν.2218/94 «…Οπδεκία 

πξφζιεςε ελεξγείηαη αλ ε απφθαζε ηεο πξφζιεςεο δε ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο φηη έρεη εμαζθαιηζζεί ε αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ θάιπςε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο πνπ ζπλεπάγεηαη 

ε πξφζιεςε. Υπάιιεινο πνπ βεβαηψλεη ςεπδψο ηελ χπαξμε πηζηψζεσο ηηκσξείηαη πεηζαξρηθψο γηα παξάβαζε 

θαζήθνληνο θαη πνηληθψο κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ». 

Σηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο (ΦΔΚ 622/Γ΄/26-02-2019) πξνβιέπνληαη ηπιάνηα (30) θέζειρ 

πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Έρνληαο ππφςε φηη: 

1. δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε  ηξηψλ (3) 

ζέζεσλ  (ήηνη: 2ΥΔ Δξγ.Καζ/ηαο θαη 1ΓΔ Φεηξηζηή Μεραλεκάησλ ¨Δξγσλ)  (ζρεη.Αλαθνίλσζε 

ΑΣΔΠ,άξζξ.82 ηνπ Ν.4483/2017).  

2. νη απφ 14/08/2019.ζπκβάζεηο ΙΓΟΦ πέληε (5) αηφκσλ , ιήγνπλ ηελ 13/04/2020  θαη ε απαζρφιεζε 

επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξα απμεκέλσλ αλαγθψλ 

ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. 

3. ην απφ 20-01-2020 Υπεξεζηαθφ Σεκείσκα ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο , πνπ αθνξά 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο ζε πξνζσπηθφ. 

                     Σεκεηψλεηαη φηη, ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο απνθνκηδήο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα 

ιφγνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, απαηηείηαη ε απαζρφιεζε θπξίσο εξγαηψλ-ζπλνδψλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ , δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (πιήξσο 

επαλδξσκέλσλ) αιιά θαη ηελ θαζαξηφηεηα ινηπψλ δεκνηηθψλ ρψξσλ , ε απαζρφιεζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

εηδηθφηεηαο απηήο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. 

               Ειζηγούμαζηε ηην ππόζλητη , ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 ηος Ν.2190/94, όπυρ ιζσύει, 

ηος καηυηέπος εποσικού πποζυπικού καηά κλάδο/ειδικόηηηα, απιθμό θέζευν, ςπηπεζία, Κ.Α. πιζηώζευν 

και διάπκεια ζςμβάζευν: 

ΚΛΑΓΟ/ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ Κ.Α. 

ΠΙΣΩΔΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΥΕ Εργατών 

Καθ/τας 

(Συνοδοί  
Απορ/ρου) 

 

 

5 

 

 

 

Καθ/τας και 

Ηλεκτρ/σμού 

 

20.6041.01 

20.6054.01 

 

Οκτώ(8) 

μήνες 

 

44000€ 

14000€ 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

        5 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ: 58000€ 

 
   Σηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ εγγξαθεί πηζηψζεηο ζηνπο ΚΑΔ 20.6041 ΚΑΙ 
20.6054.01 κε ηίηιν «Ταθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ» θαη «Δηζθνξά ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» γηα 

ΑΔΑ: ΩΨΩΘΩ9Π-ΓΥΑ



ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ εληφο ηνπ έηνπο 2020.( ζρεη. ε  απφ 25-02-2020 
βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ). 
 
      Η απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε , πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνχκελσλ 
πξνζιήςεσλ.                                
                                                                                             Η Αλ/ηξηα Πξντζηακέλε   

Γ/λζεο  Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ 
 
                                                      Διέλε Γαζθαινπνχινπ 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  

 άξζξν 12 παξ.14 ηνπ λ.4071/2012 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ.4483/17 

 ηελ παξ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/10 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν πξώην πεξηπη. 1 

θαη 2 ππνπαξ.Ε.5 ηνπ λ.4093/12 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1994, όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 21  

 ηελ παξ 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012 , όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Λ. 4325/2015    

 Σελ ππ’ αξηζ. 33/06  Π.Τ.. όπσο ηζρύεη (θαη ηηο Π.Τ.. ππ’ αξηζ. 55/98 θαη 236/94 όπσο 

ηζρύνπλ) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

 ην άξζξν 28 ηνπ λ. 2190/1994 

 ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Λ.4623/19  

 ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  

 ηελ εγθ. ΤΠ.Δ. 11072/18.02.2020 

 ηελ εγθύθιην ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/67/νηθ.39231/14-11-2019 (ΑΓΑ: ΦΙΒΘ46ΚΣΙ6-7ΥΤ) ΤΠ.Δ. 

 ην Α.Π. 81602/18-11-2019 έγγξαθν ΤΠ.Δ  

 ηελ ππ’ αξηζ. 24939/04.04.2019 [ΑΓΑ : Φ4ΠΒ465ΥΘ7-ΣΔΥ] απόθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. κε ηελ νπνία 

γηα ην έηνο 2019 εγθξίζεθε ε απαζρόιεζε πέληε (5) αηόκσλ  κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. 

 ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο  έηοσς 2020.   
 ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ  

   θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    OΚΟΦΩΛΑ 

Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2020, θαζώο θαη ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο 

πξνγξακκαηηζκνύ έηοσς 2020 πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο, γηα ηελ πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε κίζζσζεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

πέληε (  5  ) αηόκσλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ππεξεζηώλ ανηαποδοηικού ταρακηήρα  ηνπ δήκνπ 
καο, γηα ηηο εμήο,  θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν: 

ΘΙΑΓΟ/ 

ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ 

ΘΔΔΗ

 

ΤΠΖΡΔΗΑ Θ.Α. 

ΠΗΣΧΔΧΛ 

ΓΗΑΡΘΔΗΑ 

ΤΚΒΑΔΧΛ 

ΠΡΟΫΠ/ΚΟ 

ΓΑΠΑΛΖ 

ΤΔ Δξγαηώλ 

Θαζ/ηαο 

(πλνδνί  

Απνξ/ξνπ) 

 

 

5 

 

 

Θαζ/ηαο θαη 

Ζιεθηξ/ζκνύ 

 

20.6041.01 

20.6054.01 

 

Οθηώ(8) 

κήλεο 

 

44000€ 

14000€ 

 

ΤΛΟΙΟ 

 

        5 

 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΘΟΣΟ: 58000€ 

Ζ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ζα βαξύλεη ηνπο ΘΑΔ 20.6041 «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ» 

θαη 20.6054.01  «Δηζθνξά ππέξ ΗΘΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ»  ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020. 

ΑΔΑ: ΩΨΩΘΩ9Π-ΓΥΑ



Β. Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ.  

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 28/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΨΩΘΩ9Π-ΓΥΑ
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