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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης / 19-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 28 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου  Ορισμένου 

Χρόνου  διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. 

  Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο 

Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 484/15-2-2021 πρόσκληση του  

Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Το συγκεκριμένο θέμα εισήχθη προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ως 

έκτακτο θέμα λόγω χρονικής προθεσμίας, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη με 

τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

συζητήθηκε ως 8ο θέμα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής: 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 175 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» του Ν. 

4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020/τ.Α΄), αντικαθίσταται η  παράγραφος 2 του άρθρου 

74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/06-11-2020/τ.Α’), από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της, ως εξής: 

 «2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης 

ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 

πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην 

ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 

του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, εξαιρείται των περιορισμών 

του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της 

μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων 

εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό 

των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, 

δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 

οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης». 
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Β. Στο άρθρο 212 «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» του 

Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) προβλέπονται:  

 «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την 

αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις 

εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε 

περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων 

λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας Υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών 

εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή 

περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή 

αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες 

από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής 

σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου 

απαγορεύονται. 

 3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα 

συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε 

περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη 

διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15} του ν. 

2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας 

της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 

αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης 

παραγράφου. 

 4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, 

όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης 

προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 

αυτού. 

 5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, 

στην οποία ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας 

και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται 

στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α`), όπως ισχύει.» 

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/15-01-2021/τ.Α) 

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 

Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 

ορίζονται τα εξής:  

1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες 

υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από 

όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον: 

α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και 

πυρκαγιές, 

β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 

σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 

γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων 

γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας. 

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 

επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της 

παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή 

σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

3. Αν βασίμως εκτιμάται από τους φορείς της παρ. 1, ότι οι ανάγκες των περ. α΄, β΄ 

και γ΄ θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως και 

σε κάθε περίπτωση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της λήξεως του οκταμήνου, 
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τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, τηρουμένου του άρθρου 38, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει το αρμόδιο 

όργανο του φορέα για την πρόσληψη. Στους πίνακες που καταρτίζονται μπορεί να 

περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της παρ. 2, απαγορευομένης σε κάθε 

περίπτωση της μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. 

4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού 

και τήρησης του παρόντος άρθρου. 

Δ. Η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 

και 212 του Ν.3584/2007 εξαιρείται από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. 

Ε. Επιπλέον το αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο  του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του 

ν. 4764/2020»  αναφέρει  τα εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η 

Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία 

λήξης πέραν την 5η Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη διάρκεια των 

οχτώ μηνών)», ενώ με το αριθμ. 9755/08-02-2021 έγγραφο  του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με θέμα « Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των 

άρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020» διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω 

συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) 

μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28-02-2021 

δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών. 

ΣΤ. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και 

συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, 

δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικότερα ο 

μοναδικός τακτικός υπάλληλος Κλάδου ΔΕ Οδηγών κ. Καρακίτσιος Νικόλαος που 

υπηρετεί στην  Υπηρεσία Καθαριότητας  του Δήμου, ως οδηγός του 

απορριμματοφόρου,  αιτήθηκε άδεια ανατροφής 2ου τέκνου, διάρκειας εννέα (9) 

μηνών. Η απουσία του οδηγού απορριμματοφόρου στην  Υπηρεσία Καθαριότητας θα 

δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία της υπηρεσίας και κατά συνέπεια στην 

προστασία της δημόσια υγείας. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η αναπλήρωσή του με 

μια μονάδα ΙΔΟΧ. 

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαι : 

Την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ενός (1) ατόμου,  με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) 

μηνών ειδικότητας ΔΕ Οδηγών για την στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος /Υπηρεσία Καθαριότητας-Φωτισμού / Οδηγός 

Απορριμματοφόρου με τα παρακάτω προσόντα :  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1. Οι υποψήφιοι πρέπει  να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ειδικότητα 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΔΕ Οδηγών 

αυτοκινήτων 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού 
Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 
Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 

ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού 
Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών 
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή  Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ή C κατηγορίας (π.δ. 
51/2012, όπως ισχύει). 
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ή C κατηγορίας. 
3. Κάρτα Οδηγού (Ηλεκτρονικού ταχογράφου)  
Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθoύν από υποψήφιους με τους 

ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 
σχολών της αλλοδαπής. 

1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ή C κατηγορίας (π.δ. 
51/2012, όπως ισχύει). 
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ή C κατηγορίας. 

3. Κάρτα Οδηγού (Ηλεκτρονικού ταχογράφου)  
Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 
1.  Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
2.  Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ή C κατηγορίας (π.δ. 
51/2012, όπως ισχύει). 
3.  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ή C κατηγορίας. 3. 

4. Κάρτα Οδηγού (Ηλεκτρονικού ταχογράφου)  

 

 

Η πρόσληψη του προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις των  κάτωθι Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου Βελβεντού, οικονομικού έτους 

2021.  

α) Κ.Α 20.6041.02, πίστωση ποσού 28.000,00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού covid-19»  
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β) Κ.Α. 20.6054.02, πίστωση ποσού 6.500,00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)  για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

covid-19»,  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.- Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου,  με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για 

την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, 

ειδικότητας ΔΕ Οδηγών για την στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος / Υπηρεσία Καθαριότητας-Φωτισμού / Οδηγός Απορριμματοφόρου, 

σύμφωνα με τα παραπάνω προσόντα. 

Η πρόσληψη του προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις των  κάτωθι Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου Βελβεντού, οικονομικού έτους 

2021.  

α) Κ.Α 20.6041.02, πίστωση ποσού 28.000,00 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού covid-19»  

β) Κ.Α. 20.6054.02, πίστωση ποσού 6.500,00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)  για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

covid-19»,  

Β.- Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω  ενέργειες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28 / 2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  19 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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