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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 1/19 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   4/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η  Ηανοςαπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 229/14.01.2022  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]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο,  

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Βνπδνχξεο 

Νηθφιανο θαη απψλ ν θ.  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 4ο : Ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν πποζυπικού ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος 

(Η.Γ.Ο.Υ), για ηο έηορ 2022 πος πποζλαμβάνεηαι για ηον καθαπιζμό ηυν ζσολικών μονάδυν 

καηά ηιρ διαηάξειρ ηος άπθ.25 ηος ν. 4829/2021. 

 

   Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ηέηαπηο   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππφςε ησλ 

κειψλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

               
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
ΘΕΜΑ : «Πρόζληψη Προζωπικού ιδιωηικού δικαίου οριζμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που 

προζλαμβάνεηαι για ηον καθαριζμό ηων ζχολικών μονάδων». 
ΣΧΕΤ. : 

1. To άπθπο 7 ηηρ απιθ. 55472/23-7-2021 (ΦΔΚ 3352 Β) Απόθαζη ηος Υποςπγείος 
Δζυηεπικών  

  
2. Tιρ διαηάξειρ ηος άπθ. 57 ηος ν. 4821/2021 

  
3. Την παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 205 ηος ΚΚΓΥ (ν.3584/2007) 

4. Την ζσεηική ΑΓΑ: 6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22 πεπί ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν (απ. ππυη. 
ειζεπσ. 10464/27-12-2021 εγγπ. Γ.Βέλος-Βόσαρ) 

 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο δηαθχιαμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο, 
εηζεγνχκαζηε ηελ πξφζιεςε δέθα (10) Καζαξηζηξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (πιήξνπο απαζρφιεζεο 6,5 σξψλ 
εκεξεζίσο) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023 θαη ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ (1).  

Ο Αναπλ. Πποφζηάμενορ Σμήμαηορ 
              Θαθαπιόηηηαρ και Ανακύκλυζηρ 
                        
                    Σπιανηαθύλλος Αλέξιορ 

ΓΔ Γιοικηηικών Γπαμμαηέυν 

 
Ο Πποφζηάμενορ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ 

 
Γπ.Βαμβάηζικορ Παναγιώηηρ (MSc., PhD) 

TE13 Tεσν. Γευπονίαρ 
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  Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ , νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2022, ζα πξνβιεθζνχλ νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ 

πξφζιεςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ, ή φπνην αξηζκφ θαζαξηζηξηψλ εγθξηζνχλ θαη 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην αξκφδην Υπνπξγείν, γηα ην ζρνιηθφ έηνο  2022-2023, κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε έσο ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

  Αλάινγεο πηζηψζεηο ζα εγγξαθνχλ θαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη πξφηεηλε ηε ιήςε 

ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη φπσο εηδηθφηεξα ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Δγκπίνει ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

(Ι.Γ.Ο.Χ), πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2022-

2023 , θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 25 ηνπ λ. 4829/202, σο αθνινχζσο : 

Γέθα (10) Καζαξίζηξηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο,  πιήξνπο απαζρφιεζεο 6,5 σξψλ 

εκεξεζίσο. 

   Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ , νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ζα πξνβιεθζνχλ νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πξφζιεςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρνιηθψλ 

θαζαξηζηξηψλ, ή φπνην αξηζκφ θαζαξηζηξηψλ εγθξηζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην αξκφδην 

Υπνπξγείν, γηα ην ζρνιηθφ έηνο  2022-2023, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε έσο ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

  Αλάινγεο πηζηψζεηο ζα εγγξαθνχλ θαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη πξφηεηλε ηε ιήςε 

ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

 Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 4/2022 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

            5.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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