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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 28/19 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   177/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η Ασγούζηοσ 2020, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00 ζε ηακηική  

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6414/14.08.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο Αληηπξφεδξνο, β] Σηάρνο Αλδξέαο, γ] 

Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απφληεο : α) Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο – Γήκαξρνο, β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε λφκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μαζνχξε Αηθαηεξίλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 3ο : Πρόζληυη έκηακηοσ προζφπικού οριζμένοσ τρόνοσ για ηην κάλσυη εκηάκηφν 

αναγκών ανηιμεηώπιζης ηφν ζσνεπειών ηοσ κινδύνοσ διαζποράς  ηοσ ιού COVID-19 

(κορφνοχός). 

 

Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην 3ο Θέκα εκηός εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο ην ζέκα  

ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιφγσ  αλαγθαηφηεηαο ιήςεο απφθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο ηεο  

εχξπζκεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ άκεζα νη πξνζιήςεηο,  

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Αληηξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

     

   Σηε ζπλέρεηα ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ο.Δ., ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο  

ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Πρόζληυη Έκηακηοσ Προζφπικού Οριζμένοσ Χρόνοσ για ηην κάλσυη Έκηακηφν Αναγκών 
ανηιμεηώπιζης ηφν ζσνεπειών ηοσ κινδύνοσ διαζποράς ηοσ κορφνοχού COVID-19.                
 
     χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο απφ 14-03-2020 ΠΝΠ (64

 
Α΄), φπσο απηφ 

ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 37 παξ. 1 ηεο απφ 20-03-2020 ΠΝΠ (68
 
Α΄) θαη θπξψζεθαλ κε ην Ν.4682/20 (ΦΔΚ 

76/03.04.2020 ηεχρνο Α'), «Δθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο θνξσλντνχ 
COVID-19, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο 
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νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ζπλάπηνπλ νη ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ δπλάκεη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα 
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α’ 143) θαη ηεο πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ λ. 3812/2009 (Α’ 234), κπνξεί λα έρνπλ δηάξθεηα έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο. Οη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην 
ζπκβάζεηο δελ ππφθεηληαη ζηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ δψδεθα (12) κελψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α΄ 143) θαη ηεο πεξ. 
ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (Α΄ 234), θαζψο θαη ζηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ζχλαςε 
ησλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
πίζησζε ή ε ππάξρνπζα δελ επαξθεί, κε ηελ ίδηα απφθαζε γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ζηελ πξψηε 
κεηά απφ ηελ αλάζεζε ζπλεδξίαζή ηνπ.                                                    
Γηα ην πξνζσπηθφ ηεο παξνχζαο δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηεο απφ 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 55)». 
 
Με ηελ αξ. 48/2020 (ΑΓΑ: ΩΛΛ7Ω9Π-ΡΤ2 ) ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ, Απφθαζε Γεκάξρνπ Βέινπ-Βφραο, θαηφπηλ ηεο 
αξηζκ. πξση.23/18659/17-03-2020 Δγθχθιηνπ ηνπ ΤΠΔ κε ζέκα «Δλίζρπζε δεκνηηθψλ δνκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο 
θαη αιιειεγγχεο - Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ΟΣΑ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο κέηξσλ 
απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ – COVID19», ζπζηάζεθε νκάδα ππνζηήξημεο ηεο δνκήο 
Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο απφ ηηο 19-03-2020 θαη κέρξη ηελ ιήμε αλαζηνιήο ησλ κέηξσλ 
απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αιιειεγγχεο, νη νπνίεο 
ζπλίζηαηαη ηδίσο ζηηο εμήο:   
α) θαηαγξαθή ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ πνπ δελ κπνξνχλ ή δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηηο νηθίεο ηνπο θαη 
αδπλαηνχλ θαηά δήισζή ηνπο λα εμππεξεηεζνχλ. 
β) θαηαγξαθή ησλ άπνξσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ πνπ δελ κπνξνχλ ή δελ επηηξέπεηαη λα 
κεηαθηλεζνχλ απφ ηηο νηθίεο ηνπο θαη αδπλαηνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαηά δήισζή ηνπο. 
γ) εμππεξέηεζε γηα ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη παξνρήο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 
πεξ. α) 
δ) δσξεάλ πξνζθνξά θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξ. β) 
ε) ζπλδξνκή ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ επηρεηξνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπο. 
ζη) ιεηηνπξγία ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ηζηφηνπνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 
θαηνίθσλ ησλ πεξ. α) θαη β) 
δ) δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξ. α) θαη β) (παξαιαβή αηηήζεσλ –παξάδνζε πηζηνπνηεηηθψλ) γηα 
ηα πάζεο θχζεσο πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη κέζσ ΚΔΠ 
ε) θάζε άιιε εξγαζία ζπλαθήο κε ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή δηάδνζεο ηνπ ηνχ COVID-19. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.3584/07 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 
θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/η.Α΄/26-08-
2015) ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 4350/15 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 116 ηνπ Ν. 4547/18 : 
«Δηδηθά 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 ζηελ ππξαζθάιεηα ζηηο 
δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ γίλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. Ο 
ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθάκελνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2738/1999 (Α' 180). Παξάηαζε 
ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ 
ρξφλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη : 
α. Οη ΟΣΑ α΄θαη β΄ βαζκνχ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο, θξίζηκνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ 
αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ  
β. ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα καο, ζηαζκίδνληαο ηελ 
ππνρξέσζε αθελφο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ ππαιιήισλ θαη αθεηέξνπ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη  
γ. Σν ππ΄αξηζκ. 45201/17.07.2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ην νπνίν δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ηεηξάκελεο 
ζπκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκθάληζε θαη δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ COVID-
19 μπορεί να ζσνάπηονηαι μέτρι 13-09-2020 και για τρονικό διάζηημα ηεζζάρφν (4) μηνών. 
 
Ειζηγούμαζηε ηελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 24 
ηεο απφ 04-09-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (64

 
Α΄), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 37 ηεο απφ 20-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (68Α΄) θαη θπξψζεθαλ κε Ν.4682/20 (ΦΔΚ 
76/03.04.2020 ηεχρνο Α'). 
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ΚΛΑΓΟ/ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 
ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κ.Α.Δ. 
ΠΙΣΩΔΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΔ  Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

1 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 
70.6041.02 
70.6054.01 

Έσο ηέζζεξηο 
(4) κήλεο 

4.400 € 

ΤΔ  Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

2 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 
70.6041.02 
70.6054.01 

Έσο ηέζζεξηο 
(4) κήλεο  

8.800 € 

           ΣΥΝΟΛΟ: 3 

                                                                                Σσνολικό Κόζηος:            13.200  € 

 
Η πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ33/2006 (ΦΔΚ 280 Α΄) θαη 
έπεηηα απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/10 απφ ην άξζξν 116 ηνπ Ν.4555/18 δελ απνζηέιινληαη 
πιένλ απφ 19.07.2018 γηα ππνρξεσηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο 
ζπκβάζεσλ. 
Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο (Δι. πλ. Κιηκ. Σκ. 1 Πξάμε 86/2014), αιιά είλαη δπλαηή ε 
αλάξηεζε αλαθνίλσζεο κε ηελ νπνία ζα θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ζέζεσλ. 
Η δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, ζα πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
έηνπο 2020 (ζρεη. ε απφ 18-08-2020 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, πεξί 
πξφβιεςεο ζηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ησλ απαηηνχκελσλ πνζψλ). 
Οη ακνηβέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη κε ην Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176

 
Α΄). 

 
 
     Η Αλ. Πξντζη. Σκ. Γελ. Γηνίθεζεο                      Η Αλ/ηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο  
                                                                                        Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ     
 
             Βαζηιηθή Γαξεηψηε                              Διέλε Γαζθαινπνχινπ              
 
 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκνδίνπ ηκήκαηνο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ  

    Δγκρίνει ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηξηψλ (3) αηφκσλ ησλ θάησζη  

εηδηθνηήησλ, πνπ ζα θαιχςνπλ θαηεπείγνπζεο, επνρηθέο θαη πξφζθαηξεο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ  

βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηα πιαίζηα ησλ  

θαηεπεηγφλησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID- 

19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ. 

   Η πξφζιεςε ζα γίλεη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα 

εηδηθά ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα αθνξά :  

ΚΛΑΓΟ/ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 
ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κ.Α.Δ. 
ΠΙΣΩΔΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΔ  Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

1 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 
70.6041.02 
70.6054.01 

Έσο ηέζζεξηο 
(4) κήλεο 

4.400 € 

ΤΔ  Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

2 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 
70.6041.02 
70.6054.01 

Έσο ηέζζεξηο 
(4) κήλεο  

8.800 € 

           ΣΥΝΟΛΟ: 3 

                                                                                Σσνολικό Κόζηος:            13.200  € 

 

ΑΔΑ: ΩΑΦΖΩ9Π-ΓΗΕ



  Η πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 

280 Α΄) θαη έπεηηα απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010 απφ ην άξζξν 116 ηνπ 

Ν. 4555/18 δελ απνζηέιινληαη πιένλ απφ 19.07.2018 γηα ππνρξεσηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο νη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ. 

  Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο, αιιά είλαη δπλαηή ε αλάξηεζε αλαθνίλσζεο κε ηελ 

νπνία ζα θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ. 

  Η δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζα πξνβιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 (ζρεη. ε απφ 18-08-2020 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, πεξί πξφβιεςεο ζηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 

ησλ απαηηνχκελσλ πνζψλ). 

Οη ακνηβέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη κε ην Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176 Α΄). 

 

  Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 177/2020 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                             ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.-  ιάτος Ανδρέας 

                                                                               2.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

  ΣΡΩΓΑΓΖ ΒΑΗΙΔΗΟ                                       3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

      

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΦΖΩ9Π-ΓΗΕ
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