
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 28/19 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   184/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η Αςγούζηος 2020, ημέπα  Σεηάπηη και ώπα 11:00 ζε ηακηική  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6414/14.08.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

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

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο Αληηπξόεδξνο, β] Σηάρνο Αλδξέαο, γ] 

Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο : α) Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο – Γήκαξρνο, β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο : Έγκπιζη πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού ζηοςρ Γήμοςρ και ηιρ Πεπιθέπειερ ηηρ 

Υώπαρ ζηο πλαίζιο ηος εηήζιος ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν για ηο έηορ 2020 . 

 
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην 6ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

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

 
ΔΙΗΓΗΗ 

 
ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού ζηοςρ Γήμοςρ και ηιρ Πεπιθέπειερ ηηρ Χώπαρ ζηο 
πλαίζιο ηος εηήζιος ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν για ηο έηορ 2020.» 
 
        Σύμθυνα με ηο απ.ππυη.: 47668/28-07-2020 έγγπαθο  ηος Υπ.Δζυηεπικών , εκδόθηκε η ςπ΄  απ. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόθαζη έγκπιζηρ ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 2 ηηρ με απιθμό 
33/2006 ΠΥΣ (ΦΔΚ 280 Α΄), ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν ν. 4622/2019 και 4590/2019, ζηο πλαίζιο ηος εηήζιος 
ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν (Δ.Π.Π) για ηο έηορ 2020, για ηην έναπξη ηυν διαδικαζιών πλήπυζηρ ζηοςρ Γήμοςρ 
και ηιρ Πεπιθέπειερ ηηρ Φώπαρ ζςνολικά οσηακοζίυν ζαπάνηα πένηε (845) θέζευν ηακηικού πποζυπικού και ογδόνηα 
έξι (86) δικηγόπυν –νομικών ζςμβούλυν με ζσέζη έμμιζθηρ  ενηολήρ αοπίζηος σπόνος, ζηοςρ θοπείρ πος 
καηαγπάθονηαι ζηο Παπάπηημα ηος ανυηέπυ εγγπάθος. 
   Για ηο Γήμο Βέλος-Βόσαρ εγκπίθηκαν δύο (2) θέζειρ για ππόζλητη ηακηικού πποζυπικού υρ εξήρ:  1 θέζη 
ΠΔ 10 Μησανολόγυν Μησανικών  και 1 θέζη ΠΔ1 Οικονομικού. 
Σηον ΟΔΥ ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ (ΦΔΚ622/Β΄/26-02-2020) ςπάπσοςν οι εγκεκπιμένερ κενέρ οπγανικέρ  θέζειρ .  
Οι ηίηλοι ζποςδών και ηα απαιηούμενα πποζόνηα θα καθοπιζηούν από ηο ΑΣΔΠ , ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία 
, ηο π.δ. 50/2001 και ηα ιζσύονηα για ηην Γεςηεποβάθμια και Τπιηοβάθμια εκπαίδεςζη. 
Σύμθυνα με ηην από 22/11/2019 βεβαίυζη ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ, έσοςν 
εξαζθαλιζθεί πιζηώζειρ για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ ηυν εγκεκπιμένυν θέζευν για ηο έηορ 2020 και ανάλογη 
ππόβλετη θα ςπάπξει και για ηα επόμενα έηη.  
Η Οικονομική Δπιηποπή ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ  καλείηαι να επιβεβαιώζει ηιρ εγκπιθείζερ θέζειρ , πποκειμένος 
αςηέρ να καηασυπηθούν ζηοςρ ειδικούρ πίνακερ –απσεία xls ηος Υπ. Δζυηεπικών και να αποζηαλούν ζηο ΑΣΔΠ για 
ηην έκδοζη ζσεηικήρ πποκήπςξηρ.  
 
 

ΑΔΑ: Ω20ΧΩ9Π-ΓΧ9



                                                                                   Η Αν/ηπια Πποφζηαμένη 
                                                                                   Γ/νζηρ  Γιοικηηικών Υπηπεζιών 
 
                                                   Δλένη Γαζκαλοπούλος 
 

     Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Αληηπξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

      Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο  θαη κεηά από 

ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε, όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγθξίλεη ηηο  δύο (2) θέζειρ για ππόζλητη ηακηικού πποζυπικού ηος Γήμος, ζύμθυνα με ηην 

ςπ’απιθ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΡ./104/13657/16-7-2020 απόθαζε έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΔΚ 280 Α΄) υρ εξήρ:  1 θέζη ΠΔ 10 Κησανολόγυν 

Κησανικών  και 1 θέζη ΠΔ1 Οικονομικού. 

Σηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο (ΦΔΚ622/Β΄/26-02-2020) ππάξρνπλ νη εγθεθξηκέλεο θελέο 

νξγαληθέο  ζέζεηο .  

Οη ηίηινη ζπνπδώλ θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ζα θαζνξηζηνύλ από ην ΑΣΔΠ , ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία , ην π.δ. 50/2001 θαη ηα ηζρύνληα γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Σύκθσλα κε ηελ από 22/11/2019 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-

Βόραο, έρνπλ εμαζθαιηζζεί πηζηώζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ γηα ην 

έηνο 2020 θαη αλάινγε πξόβιεςε ζα ππάξμεη θαη γηα ηα επόκελα έηε.  
 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 184/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.-  ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               2.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ 

  ΣΡΩΓΑΓΖ ΒΑΗΙΔΗΟ                                       3.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

      

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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