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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 33/2 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   243/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 2α επηεκβρίοσ 2022, εκέρα  Παραζθεσή  θαη ώρα 11:30  ζε ΔΘΣΑΘΣΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6691/1.09.2022  πνπ 

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

άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 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]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

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

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

   

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 1ο :  Δηήζηος προγρακκαηηζκός προζιήψεωλ προζωπηθού ΗΓΟΥ ή ζύκβαζες κίζζωζες 
έργοσ ή ωρηαίας αποδεκίωζες έηοσς 2023. 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΘΣΑΘΣΖ θαηεπείγοσζας ζσλεδρίαζες,  

εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο ηεο εύξπζκεο θαη,  

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ιόγσ ησλ θαηαιεθηηθώλ πξνζεζκηώλ, γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ηνπ  

εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ . 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρζρωλ 72,74 θαη 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγθρίλεη ηελ έθηαθηε θαηεπείγοσζα ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. ην ππ’αξηζ ΓΙΠΑΑΓ/ Φ.2.9/81/ ΟΙΚ.13724/30.08.2022 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΣ ησλ θάησζη 

εηζεγήζεσλ: 

Α.- Τελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ : 

   ΘΕΜΑ : Ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος. 

Τν Τκήκα Δθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ ηεο Γ/λζεο Τ.Υ. ηνπ Γήκνπ καο, έρεη άκεζε αλάγθε ηελ 

πξόζιεςε ππαιιήινπ κε εηδηθόηεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ θαη παξαθαινύκε ζηνλ θεηηλό 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ Γήκνπ ,  γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ε παξαπάλσ εηδηθόηεηα. 
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Ο Πξντζηάκελνο        Ο Αληηδήκαξρνο  

Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ      Τερληθώλ Υπνδνκώλ ηνπ Γήκνπ 

 

 

Γεκήηξηνο Πνιίηεο       Θεόδσξνο Ράπηεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3 

 

Β.- Τελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο : 

ΘΔΜΑ : «Ππόζλητη Πποζυπικού ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος (Ι.Δ.Ο.Φ) πος πποζλαμβάνεηαι 
μα ηον καθαπιζμό ηυν ζσολικών μονάδυν». 

ΣΦΕΤ.Το απίθμ. ΥΠ.ΕΣ. Δ1ΠΑΑΑ/Φ.2.9/81 /οικ. 13724/30.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΤ246ΜΤΑ6-ΜΘ3)   
ζέκα: “Δηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ΙΓΟΦ ή ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ή σξηαίαο 
απνδεκίσζεο έηνπο 2023” , ν θνξέαο καο ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεη άκεζα ην αίηεκά ηνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
Μεηξώνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Διι. Γεκνζίνπ. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο δηαθύιαμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πγείαο θαη 
ηεο αζθάιεηαο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο, 
εηζεγνύκαζηε ηελ πξόζιεςε δέθα (10) Καζαξηζηξηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (πιήξνπο απαζρόιεζεο 6,5 σξώλ 
εκεξεζίσο) γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2023-2024 θαη ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (1). 
              Ο Αναπλ. Πποφζηάμενορ Τμήμαηορ 
               Καθαπιόηηηαρ και Ανακύκλυζηρ 
 
 
                       Τπιανηαθύλλος Αλέξιορ  
                    ΔΕ Διοικηηικών Γπαμμαηέυν 
 

 

 

Καηόπηλ ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε, όηη ζύκθσλα κε ηελ από 01-09-2022 Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ , νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023, ζα 

πξνβιεθζνύλ νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο πνπ ζα πξνθιεζεί , ζύκθσλα κε 

ηνλ Δηήζην πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ΙΓΟΦ ή ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ή σξηαίαο 

απνδεκίσζεο έηνπο 2023, ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 Πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ΙΓΟΦ) πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.57 ηνπ Ν . 4821/2021. 

 Πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ΙΓΟΦ) άιισλ θιάδσλ (από Κεληξηθνύο 

Απηνηειείο Πόξνπο) ησλ ΟΤΑ. 

Δθόζνλ απαηηεζεί από ηε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ, ζα πξνβιεθζνύλ αλάινγεο πηζηώζεηο θαη ζηνλ 

Πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ έηνπο. 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη όπσο εηδηθόηεξα ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Δγθρίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

(Ι.Γ.Ο.Φ), γηα ην έηνο 2023 , θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 25 ηνπ λ. 4829/202, σο αθνινύζσο : 

α) Γέθα (10) Καζαξίζηξηεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο,  πιήξνπο απαζρόιεζεο 6,5 σξώλ 

εκεξεζίσο, πνπ πξνζιακβάλνληαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 

2023-2024. 

   Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ , νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023, ζα πξνβιεθζνύλ νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ πξόζιεςε ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζρνιηθώλ 
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θαζαξηζηξηώλ, ή όπνην αξηζκό θαζαξηζηξηώλ εγθξηζνύλ θαη ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην αξκόδην 

Υπνπξγείν, γηα ην ζρνιηθό έηνο  2023-202024, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έλαξμε έσο ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

  Αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ θαη ζην πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ έηνπο . 

β) Έλαλ  (1) ππάιιειν  ΓΔ Φεηξηζηώλ Μερ/ησλ Έξγσλ (κε Άδεηα ρεηξηζηή Μ.Δ. Φνξησηή –Δθζθαθέα 

97ΗP), κε δηάξθεηα ζύκβαζεο νθηώ (8) κελώλ. 

Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ , νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023, ζα πξνβιεθζνύλ νη αλαγθαίεο πηζηώζεηο 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ ππαιιήινπ. 

  Αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ θαη ζην πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ έηνπο , εθόζνλ απαηηείηαη 

από ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο . 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 243/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                     

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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