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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  10ηρ / 29.05.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   65/2020 

    Θέμα 2ο:  Ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος, ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007 για ηην ανηιμεηώπιζη ππόζκαιπυν αναγκών 

Πςπαζθάλειαρ διάπκειαρ έυρ ηέζζεπιρ μήνερ. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     29η Μαΐος  έηοςρ 2020 ημέπα  Παπαζκεςή  

και ώπα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 3559/25.05.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη   

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

           ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο  

           εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

7. Μαζηοράθος Άγγειος 

8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

22. Βοσδούρες Νηθόιαος 
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23. Κακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 

27. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 2ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ  

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

206 ηνπ Ν. 3584/2007 γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξόζθαηξσλ αλαγθώλ Ππξαζθάιεηαο δηάξθεηαο έσο 

ηέζζεξηο (4) κήλεο,  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο 

θάησζη:  

χκθσλα κε ηα άξζξν 206 ηνπ λ.3584/2007 επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε 
εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ 
επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη 
ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ.  

Καη' εμαίξεζε, ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο πνπ απαζρνιείηαη ζηηο δεκνηηθέο 
θαηαζθελψζεηο γίλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) 
κήλεο ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ, θαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ 
ππξαζθάιεηα θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ γίλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηεο 
νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. 

Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ 
33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), φπσο ηζρχεη. 
Έρνληαο ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/2007 (ΦΔΚ 143/28.07.2007, ηεχρνο Α΄) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» θαη ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ.4547/2018 
«Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3812/2009 (ΦΔΚ 234/28.12.2009, ηεχρνο Α') «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο 
πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ γ΄ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.2218/1994 (ΦΔΚ 90/13.06.1994, ηεχρνο Α') 
«Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4) Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο (ΦΔΚ 622/η.Β΄/26-02-2019), φπσο ηζρχεη 
φπνπ πξνβιέπνληαη ηξηάληα (30) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ, 
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο 
θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

5) Σν απφ 20-01-2020 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο πνπ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ 
αλαγθψλ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ 2020 (ΙΓΟΥ). 

6) Σν γεγνλφο φηη ε πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππξαζθάιεηα, εμαηξείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία 
πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ θαη δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΤ. 

7) Σελ αλάγθε πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ κε εηδηθφηεηα Ππξνθπιάθσλ, γηα ηελ επάλδξσζε δχν (2) 
ππξνθπιαθίσλ ζην Γήκν καο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν. 

 
 
Δηζεγνχκαζηε ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεηξάκελεο (4) απαζρφιεζεο, ήηνη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 01-06-
2020 έως 30-09-20, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 παξ.1 λ.3584/2007, σο θαησηέξσ θαηά εηδηθφηεηα, 
αξηζκφ ζέζεσλ ππεξεζία, Κ.Α πηζηψζεσλ θαη δηάξθεηα ζπκβάζεσλ: 
 
 

ΚΛΑΓΟ/ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 
ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κ.Α.Δ. 
ΠΙΣΩΔΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΔ 
Ππξνθχιαθεο 

2 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 
70.6041.01 
70.6054.01 

έσο  ηέζζεξηο 
(4)  

κήλεο 

9.000€ 
3.000€ 

           ΣΥΝΟΛΟ: 2 

                                                                                            Συνολικό Κόστος: 12.000€ 
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο έρνπλ εγγξαθεί πηζηψζεηο ζηνπο ΚΑΔ 70.6041.01 
θαη 70.6054.01 γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. 
 
Η Αλ. Πξντζη. Σκ. Γελ. Γηνίθεζεο               Η Αλ. Πξντζη. Γ/λζεο Γηνηθ. Τπεξεζηψλ 
          Βαζηιηθή Γαξεηψηε                 Διέλε Γαζθαινπνχινπ 

 

  Σηε ζσλέτεηα ο Πρόεδρος θάιεζε ηο ζσκβούιηο λα αποθαζίζεη ζτεηηθά. 

     Το Δεκοηηθό ζσκβούιηο αθού έιαβε σπόυε ηοσ ηελ εηζήγεζε ηες αρκόδηας σπερεζίας θαη κεηά από 

δηαιογηθή ζσδήηεζε όπφς εηδηθόηερα ζηα  πραθηηθά αλαγράθοληαη. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγθρίλεη ηελ πρόζιευε προζφπηθού ηεηράκελες (4) απαζτόιεζες, ήηοη γηα ηελ τροληθή περίοδο 

από 01-06-2020 έφς 30-09-2020, ζύκθφλα κε ηα ορηδόκελα ζηο άρζρο 206 παρ.1 λ.3584/2007, 

φς θαηφηέρφ θαηά θιάδο/εηδηθόηεηα, αρηζκό ζέζεφλ, σπερεζία, Κ.Α. πηζηώζεφλ θαη δηάρθεηα 

ζσκβάζεφλ: 

ΚΛΑΓΟ/ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 
ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κ.Α.Δ. 
ΠΙΣΩΔΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΔ 
Ππξνθχιαθεο 

2 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 
70.6041.01 
70.6054.01 

έσο  ηέζζεξηο 
(4)  

κήλεο 

9.000€ 
3.000€ 

           ΣΥΝΟΛΟ: 2 

                                                                                            Συνολικό Κόστος: 12.000€ 

 

2. Βεβαηώλεη όηη ε πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ  ζα βαξύλεη ηνπο θάησζη θσδηθνύο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ:  

     α)  ΚΑΔ 70.6041.01 κε ηίηιν «Ταθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ» θαη ζπλνιηθό πνζό     

      πίζησζεο 9.000,00€.  

      β) ΚΑΔ 70.6054.01 κε ηίηιν «Δηζθνξά εξγνδόηε ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» θαη  

      ζπλνιηθό πνζό πίζησζεο 3.000,00€ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  65/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞΛΗΩ9Π-ΥΒΦ



 4 

 

ΑΔΑ: ΨΞΛΗΩ9Π-ΥΒΦ


		2020-06-01T09:59:56+0300
	Athens




