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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 13/06 Απρηιίοσ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   94/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 6ε  Απρηιίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 2032/01.04.2022  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. 

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

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία  θαη απόληεο νη : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο.  

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο,  έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 10ο :  Έγθρηζε προζιήυεφλ προζφπηθού ζηο Γήκο Βέιοσ- Βότας ζηο πιαίζηο ηοσ 
εηήζηοσ προγρακκαηηζκού προζιήυεφλ γηα ηο έηος 2022. 
 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δέθαηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία  

έρεη σο θάησζη :  

   ΔΙΗΓΗΗ 
 
ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη πποζλήτευν  πποζυπικού ζηοςρ Γήμοςρ και ηιρ Πεπιθέπειερ καθώρ και ζηα Νομικά 
Ππόζυπα ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ ζηο πλαίζιο ηος εηήζιος ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν για ηο 
έηορ 2022.» 
 
σεη. : η απ. 214/20728/30.03.2022 Δγκύκλιορ ηος ΤΠΔ (ΑΓΑ: 6ΘΗΦ46ΜΣΛ6-ΥΒΧ) 
 
 
        Σύμθυνα με ηην εγκύκλιο ΤΠ.Δ.εγκ.214/20728/30.03.2022, εγκπίθηκε ο Ππογπαμμαηιζμόρ 
Πποζλήτευν Πποζυπικού έηοςρ 2022 με ηην ςπ΄απ. 50/04-11-2021 ππάξη ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος δςνάμει 
ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4622/2019.  
 
    Διδικόηεπα , για ηοςρ ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού και ηα Νομικά Ππόζυπα αςηών , εγκπίνονηαι : α) σίλιερ εκαηόν 
ένηεκα θέζειρ μόνιμος πποζυπικού και β) ηπιάνηα ηπειρ θέζειρ δικηγόπυν-νομικών ζςμβούλυν με ζσέζη έμμιζθηρ 
ενηολήρ. 
 
   Για ηο Γήμο Βέλος-Βόσαρ εγκπίθηκαν δύο (2) θέζειρ για ππόζλητη ηακηικού πποζυπικού υρ εξήρ:  1 
θέζη ΠΔ Οικονομικού- Λογιζηικού   και 1 θέζη ΣΔ Πληποθοπικήρ. 
 

Οι πποζλήτειρ θα ππαγμαηοποιηθούν υρ εξήρ: 

ΑΔΑ: ΨΡΥ1Ω9Π-Α9Κ



- ηος μόνιμος πποζυπικού ηυν καηηγοπιών ΠΔ, ΤΔ και ΓΔ, ζύμθυνα με ηα άπθπα 6 – 24, ηιρ παπ. 7 - 8 ηος άπθπος 
25 και ηα άπθπα 28-30 ηος ν. 4765/2021. Καηά πεπίπηυζη, η πλήπυζη ηυν θέζευν ππαγμαηοποιείηαι με ηη 
διαδικαζία διεξαγυγήρ πανελλήνιος ΓΡΑΠΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ή με ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ βάζει 
πποκαθοπιζμένυν και ανηικειμενικών κπιηηπίυν ή άνες νέαρ πποκήπςξηρ, με πλήπυζη ηυν θέζευν από 
πίνακα επιλασόνηυν πποηγούμενος διαγυνιζμού ηος Α.Σ.Δ.Π. 

- ηυν δικηγόπυν – νομικών ζύμβοςλυν με ζσέζη έμμιζθηρ ενηολήρ, ζύμθυνα με ηην πεπ. ιβ΄ ηηρ παπ. 2 ηος 
άπθπος 2 ηος ν. 4765/2021 και ηο άπθπο 43 ηος Κώδικα Γικηγόπυν (ν. 4194/2013, Α΄28). 

Οι θοπείρ οθείλοςν: 

Α) Να ελέγξοςν ηην οπθόηηηα ηυν εγκεκπιμένυν θέζευν και να λάβοςν ηιρ ζσεηικέρ αποθάζειρ, εθόζον 
απαιηείηαι. 

Β) Να ζςμπληπώζοςν ηον απαιηούμενο πίνακα , και να ηον αναπηήζοςν ζηον ειδικό διαδικηςακό ηόπο ηος ΥΠΔΣ 
για θέμαηα πποζυπικού, έυρ ηιρ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022 και ώπα 23:00, ζύμθυνα με ηιρ οδηγίερ πος αναθέπονηαι 
ζηην  εγκύκλιο. 

Γ) Να αποζηείλοςν, αποκλειζηικά ζε ηλεκηπονική μοπθή, ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά  ζύμθυνα με ηιρ οδηγίερ  
ηηρ εγκςκλίος. 

Σηον ΟΔΥ ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ (ΦΔΚ622/Β΄/26-02-2020) ςπάπσοςν οι εγκεκπιμένερ  οπγανικέρ  θέζειρ , είναι 
κενέρ και δεν εκκπεμεί η πλήπυζή ηοςρ με άλλη διαδικαζία. 
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. 
 
        Σσεηικά με ηιρ θέζειρ ΠΔ Οικονομικού-Λογιζηικού και ΤΔ Πληποθοπικήρ ,οι οποίερ έσοςν εγκπιθεί για ηο δήμο  
μαρ  , λαμβάνονηαρ ςπότη ηα ανυηέπυ ,  ειζηγούμαζηε  να καλςθθούν από ηοςρ πίνακερ  επιλασόνηυν ηηρ 
13Κ/2021 Πποκήπςξηρ ηος ΑΔΠ(ΦΔΚ Τεύση ΑΣΔΠ 66/31-12-2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022) , για να 
επιηεςσθεί η κάλςτη ηυν θέζευν και η ολοκλήπυζη ηυν πποζλήτευν ζε ζύνηομο σπονικό διάζηημα ππορ ενίζσςζη 
ηυν ςπηπεζιών μαρ με ανθπώπινο δςναμικό. 
 
           Σύμθυνα με ηην από   04/04/2022  βεβαίυζη ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ, 
έσοςν εξαζθαλιζθεί πιζηώζειρ για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ ηυν εγκεκπιμένυν θέζευν για ηο έηορ 2022 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 ΥΠΔΣ για 
ηην ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ.  
 
                                                                                   Η Αν/ηπια Πποφζηαμένη 
                                                                                   Γ/νζηρ  Γιοικηηικών Υπηπεζιών 
                                                             Δλένη Γαζκαλοπούλος 
  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο  

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

  Σελ θάιπςε από ηνπο πίλαθεο  επηιαρόλησλ ηεο 13Κ/2021 Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΔΠ(ΦΔΚ Σεύρε ΑΔΠ 

66/31-12-2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022) ηφλ ζέζεφλ ποσ εγθρίζεθαλ  γηα ην Γήκν καο, κε ηελ 

ππ΄αξ. 50/04-11-2021 πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ 

λ. 4622/2019 θαη ζπγθεθξηκέλα κία (1) ζέζε ΠΔ Οηθνλνκηθνύ-Λνγηζηηθνύ θαη κία (1) ζέζε ΣΔ 

Πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ νη πξνζιήςεηο λα νινθιεξσζνύλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πξνο 

ελίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ καο κε αλζξώπηλν δπλακηθό. 

           ύκθσλα κε ηελ από   04/04/2022  βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

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

ην έηνο 2022 θαη αλάινγε πξόβιεςε ζα ππάξμεη θαη γηα ηα επόκελα έηε.  

ΑΔΑ: ΨΡΥ1Ω9Π-Α9Κ



 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 94/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδος Ληθόιαος     

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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