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Αξηζκόο 440    

26
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 21
εο

 Ηνπιίνπ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ), 

ζήκεξα, ηελ 21
ε
 Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 26/17-7-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (23) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο,  6] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Η θα Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 

434/2020). 

Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 

434/2020). 

Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 435/2020). 

Η θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 442/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφκσλ ΓΔ Φπιάθσλ Κηηξίσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ  ρξφλνπ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Ξελψλα Φηινμελίαο ζην Γήκν Παηξέσλ»», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 9098/13-

7-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9052/13-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή – (δηα ηνπ  θ. Γεκάξρνπ) – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφκσλ ΓΔ 

Φπιάθσλ Κηηξίσλ Ιδησηηθνχ δηθαίνπ Οξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ «Ξελψλα 

Φηινμελίαο ζην Γήκν Παηξέσλ΄΄ - Έρνληαο ππφςε: - 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2 010 

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ). – 2. Σν λφκν 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

– 3. Σν αξηζ. νηθ. 11072/18-02-20 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ 

έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2020 ζηνπο ΟΣΑ Α΄& Β΄ βαζκνχ θαη ηα ΝΠΙΓ απηψλ. – 4. Σν 

άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ησλ Γήκσλ. – 5. 

Σν άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηζρχεη θαη ηηο φκνηεο ηνπ Ν. 3812/2009. – 6. Σηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 παξ.9 ηνπ Ν.4038/12, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.4316/2014 θαη ην άξζξν 3 ηεο ΠΝΠ-θεθ 102/2015/η.Α’, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 9 

ηνπ Ν.4350/2015. – 7. Σε κε αξηζ. πξση. 622/25-02-2016 Πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δ.Π. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηίηιν: «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη 
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ππεξεζηψλ Διιεληθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο». – 8. Σελ κε αξηζ. πξση.: 1645/27-

04-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο 

«Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ 

θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο-Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» κε Κσδηθφ Πξάμεο/MIS 

(ΟΠ) 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020». (Κσδηθφο 

Γηθαηνχρνπ: 40106264). – 9. ηελ απφ 30/03/2016 Πξνγξακκαηηθή πκθσλία (άξζξν 2.3) 

κεηαμχ 1). ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΓΓΙΦ) , 2). ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη 3). ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ιζφηεηαο (ΚΔΘΙ). – 10. Σελ ππ’ αξηζ. 

342/18.05.2016 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Απνδνρή ηεο ππ’ αξηζ. 1645/2016 Έληαμε 

ηεο Πξάμεο). – 11. Σελ ππ’ αξηζ. 947/16.11.2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο ηνπ Ξελψλα Φηινμελίαο 

Καθνπνηεκέλσλ Γπλαηθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα δχν (2) επηπιένλ έηε θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2020. – 12. Σε κε αξηζ. πξση.: 4586/22-

11-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο 

«Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ 

θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο-Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» κε Κσδηθφ Ο.Π.. 

5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020». – 13. Σε κε αξηζ. 

πξση.: 82133/27 -11 -2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 

71577/21-06-2016 Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ «Λεηηνπξγία Ξελψλα 

Φηινμελίαο» κε Α/Α 4 ηεο Πξάμεο «Λεηηνπξγία Γνκψλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο-Λεηηνπξγία 

μελψλσλ θηινμελίαο» θαη Κσδηθφ Πξάμεο/MIS (ΟΠ) 5000738 ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 

2014-2020». - 14. Σελ ππ’ αξηζ. 62663/2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 99/ηεχρνο Γ’/2019 ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαλεψζεθαλ νη ζπκβάζεηο 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ξελψλα Φηινμελίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έσο 30/11/2020 κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. – 15. Σελ ππ’ αξηζ. 

19377/28.05.2020 Αίηεζε Παξαίηεζεο – Οηθεηνζειήο Απνρψξεζεο ηεο ηεθαλνπνχινπ 

Διέλεο ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 01/06/2020 απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Λεηηνπξγία Ξελψλα 

Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»  κε θσδηθφ ΟΠ 5000738 – 16. Σελ ππ’ αξηζ. 19867/01.06.2020 

Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί ιχζε ζχκβαζεο Δμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. ηεο 

ηεθαλνπνχινπ Διέλεο ηνπ Γεκεηξίνπ,  εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ. – 17. Σελ ππ’ αξηζ. 

22411/11.06.2020 Αίηεζε Παξαίηεζεο – Οηθεηνζειήο Απνρψξεζεο ηεο Μαξνπιά Νεθηαξίαο 

ηνπ Γηνλπζίνπ απφ 11/06/2020 απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Λεηηνπξγία Ξελψλα 

Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»  κε θσδηθφ ΟΠ 5000738. – 18. Σελ ππ’ αξηζ. 

22210/11.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί ιχζε ζχκβαζεο Δμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. 

ηεο Μαξνπιά Νεθηαξίαο ηνπ Γηνλπζίνπ, εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ. – 19. Σελ ππ’ αξηζ. 

24059/17.06.2020 Αίηεζε Παξαίηεζεο – Οηθεηνζειήο Απνρψξεζεο ηνπ Υαγηάλλε ππξίδσλ 

ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 16/06/2020 απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Λεηηνπξγία Ξελψλα 

Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5000738. – 20. Σελ ππ’ αξηζ. 24059/18.06.2020 

Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί ιχζε ζχκβαζεο Δμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. ηνπ Υαγηάλλε 

ππξίδσλ ηνπ Γεκεηξίνπ, εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ. – 21. Σν ππ’ αξηζ. 7428/17.06.20 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο. – 22. Σν ππ’ αξηζ. 

2471/26.06.20 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο – Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

Δ.Π.. – 23. Σν γεγνλφο φηη ε θαηαβνιή κηζζνδνζίαο ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηνπ Δ..Π.Α. 

2014-2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2169/2020 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ. - Παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηελ πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφκσλ ΓΔ 

Φπιάθσλ Κηηξίσλ Ιδησηηθνχ δηθαίνπ Οξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ «Ξελψλα 

Φηινμελίαο ζην Γήκν Παηξέσλ». - Ο Γήκνο Παηξέσλ κεηά απφ ηελ ππ’ αξηζ. 1968/2011 
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πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο «Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠ 

2000-2006, ηνπ Δ..Π.Α θαη ινηπψλ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ» ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 

πξφηαζεο απφ κέξνπο ηνπ, εληάρζεθε ζηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε 

ηίηιν «Αλάπηπμε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ 

γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 07» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» θαη μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2013 πξνζιακβάλνληαο ζπλνιηθά δέθα (10) άηνκα (ππ’ αξηζ. 

162837/16.09.13 (ΦΔΚ 1207/Γ’/21.10.2013) Απφθαζε Γεκάξρνπ, 194114/12.11.13 (ΦΔΚ 

81/Γ’/24.01.2014) Απφθαζε Γεκάξρνπ, 22447/20.02.2015 (ΦΔΚ 1080/Γ’/22.10.2015) 

Απφθαζε Γεκάξρνπ θαη 55108/03.05.2017 (ΦΔΚ 490/Γ΄/26-05-17) Απφθαζε Γεκάξρνπ). 

Δηδηθφηεξα πξνζειήθζεζαλ: 1 άηνκν ΠΔ Φπρνιφγσλ, 1 άηνκν ΠΔ Φπρνιφγσλ κε εηδίθεπζε 

ζηελ Παηδνςπρνινγία, 1 άηνκν ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ, 1 άηνκν ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, 1 

άηνκν ΣΔ Γηνηθεηηθφ ηέιερνο, 1 άηνκν ΤΔ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 

(Καζαξηζηψλ/Καζαξηζηξηψλ) θαη ηεζζάξσλ (4) άηνκα ΓΔ Φπιάθσλ Κηηξίσλ. - Απφ ηα 

παξαπάλσ άηνκα απνρψξεζαλ νηθεηνζειψο κεηαμχ ησ άιισλ απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 

«Λεηηνπξγία Ξελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5000738 νη: 1) 

ηεθαλνπνχινπ Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 01/06/2020 εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ ζχκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 19867/01.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ, 2) ε Μαξνπιά Νεθηαξία ηνπ Γηνλπζίνπ 

απφ 11/06/2020 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 22210/11.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ θαη 3) ν 

Υαγηάλλεο ππξίδσλ ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 16/06/2020 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

24059/18.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ. -Ο μελψλαο Φηινμελίαο ιεηηνπξγεί ήδε νιφθιεξν ην 

24σξν, αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, σο εθ ηνχηνπ γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ηνπ απαηηείηαη ε άκεζε αλαπιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ. - 

χκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 2471/2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο – Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. επεηδή έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ Πηλάθσλ Καηάηαμεο 

ηεο ΟΥ 2/2014 ζα λα πξέπεη λα γίλεη πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ΟΥ. - Με ηελ ππ’ αξηζ. 

4586/22.11.18 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο: 

«Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ 

θαη γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία Ξελψλσλ Φηινμελίαο» κε Κσδηθφ Ο.Π.. 

5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» Απνθαζίζηεθε κεηαμχ 

άιισλ ε παξάηαζε ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα δχν (2) επηπιένλ έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γνκήο «Ξελψλσλ Φηινμελίαο. Χο λέα εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ 

ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 30ε Ννεκβξίνπ 2020. - Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη  γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ξελψλα απαηηείηαη ε πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφκσλ εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ 

Κηηξίσλ  ηδησηηθνχ δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ. - Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο 

εηζεγεζείηε ζην ψκα ζρεηηθά: - Σελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηξηψλ (3) αηφκσλ, ΓΔ 

Φπιάθσλ Κηηξίσλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξάμεο «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ 

γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 

Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020». - 
α/

α 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡ.  

ΘΔ

Δ

ΩΝ 

ΓΡΑΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

1 ΓΔ ΦΤΛΑΚΩΝ 

ΚΣΗΡΗΩΝ 

3 Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία μελψλσλ 

θηινμελίαο» κε θσδηθφ Ο.Π.. 5000738 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  «Γπηηθή Διιάδα 2014-

2020». 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

έσο 30/11/2020 (εκεξνκελία 

ιήμε ηεο πξάμεο) κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  

-Η ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο)  ζα 
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βαξχλεη ηνπο θάησζη θσδηθνχο ηνπ ςεθηζζέληνο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ελψ ζα πξνβιεθζνχλ πηζηψζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2020 θαη πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε 

ιήμε κεηά ηελ 30ε–11–2020. -*Α) Κ.Α. 60-7341.80000 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο ΙΓΟΥ 

2020  Ξελψλα Φηινμελίαο ΔΠΑ – ΞΔΝΧΝΑ – Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελψλα θηινμελίαο 

θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ» 12.500,00 επξψ. -*Β) Κ.Α. 60-7341.80001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο ΙΓΟΥ 2020  Ξελψλα Φηινμελίαο – ΔΠΑ – ΞΔΝΧΝΑ - Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

μελψλα θηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ» 3.100,00 επξψ. - Η πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο βίαο-Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» κε Κσδηθφ Ο.Π.. 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020». - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζεο Πιέζζαο».- 

 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη είδε ηελ σο άλσ εηζήγεζή 

ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

  χκθσλα κε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) 

2. Σν λφκν 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

3. Σν αξηζ. νηθ. 11072/18-02-20 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2020 ζηνπο ΟΣΑ Α΄& Β΄ βαζκνχ θαη ηα 

ΝΠΙΓ απηψλ 

4. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ησλ 

Γήκσλ 

5. Σν άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηζρχεη θαη ηηο φκνηεο ηνπ Ν. 3812/2009 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.9 ηνπ Ν. 4038/12, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ.7 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 4316/2014 θαη ην άξζξν 3 ηεο ΠΝΠ-θεθ 102/2015/η.Α’, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 4350/2015 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σελ κε αξηζ. πξση. 622/25-02-2016 Πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δ.Π. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηίηιν: «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

Διιεληθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» 

2. Σελ κε αξηζ. πξση.: 1645/27-04-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο 

γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο-

Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» κε Κσδηθφ Πξάμεο/MIS (ΟΠ) 5000738 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» (Κσδηθφο Γηθαηνχρνπ: 

40106264) 

3. Σελ απφ 30/03/2016 Πξνγξακκαηηθή πκθσλία (άξζξν 2.3) κεηαμχ 1) ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΓΓΙΦ), 2) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 3) ηνπ Κέληξνπ 

Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ιζφηεηαο (ΚΔΘΙ) 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 342/18.05.2016 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Απνδνρή ηεο ππ’ 

αξηζ. 1645/2016 Έληαμε ηεο Πξάμεο) 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 947/16.11.2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο ηνπ Ξελψλα Φηινμελίαο Καθνπνηεκέλσλ 
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Γπλαηθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα δχν (2) επηπιένλ έηε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/12/2018 έσο 30/11/2020 

6. Σελ κε αξηζ. πξση.: 4586/22-11-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο 

πεξί Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο-

Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» κε Κσδηθφ Ο.Π.. 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» 

7. Σελ κε αξηζ. πξση.: 82133/27-11-2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ «Σξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξηζ. 71577/21-06-2016 Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 

«Λεηηνπξγία Ξελψλα Φηινμελίαο» κε Α/Α 4 ηεο Πξάμεο «Λεηηνπξγία Γνκψλ θαη 

Τπεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο-Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» θαη Κσδηθφ Πξάμεο/MIS 

(ΟΠ) 5000738 ηνπ Δ. Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 62663/2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΔΚ 99/ηεχρνο Γ’/2019 ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαλεψζεθαλ νη ζπκβάζεηο 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ξελψλα Φηινμελίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έσο 30/11/2020 κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 19377/28.05.2020 Αίηεζε Παξαίηεζεο – Οηθεηνζειήο Απνρψξεζεο ηεο 

ηεθαλνπνχινπ Διέλεο ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 01/06/2020 απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 

«Λεηηνπξγία Ξελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5000738 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 19867/01.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί ιχζε ζχκβαζεο 

Δμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. ηεο ηεθαλνπνχινπ Διέλεο ηνπ Γεκεηξίνπ,  

εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ 

11. Σελ ππ’ αξηζ. 22411/11.06.2020 Αίηεζε Παξαίηεζεο – Οηθεηνζειήο Απνρψξεζεο ηεο 

Μαξνπιά Νεθηαξίαο ηνπ Γηνλπζίνπ απφ 11/06/2020 απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 

«Λεηηνπξγία Ξελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5000738 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 22210/11.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί ιχζε ζχκβαζεο 

Δμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. ηεο Μαξνπιά Νεθηαξίαο ηνπ Γηνλπζίνπ, εηδηθφηεηαο 

ΓΔ Φπιάθσλ 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 24059/17.06.2020 Αίηεζε Παξαίηεζεο – Οηθεηνζειήο Απνρψξεζεο ηνπ 

Υαγηάλλε ππξίδσλ ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 16/06/2020 απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 

«Λεηηνπξγία Ξελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5000738 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 24059/18.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί ιχζε ζχκβαζεο 

Δμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. ηνπ Υαγηάλλε ππξίδσλ ηνπ Γεκεηξίνπ,  εηδηθφηεηαο 

ΓΔ Φπιάθσλ 

15. Σν ππ’ αξηζ. 7428/17.06.20 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο 

16. Σν ππ’ αξηζ. 2471/26.06.20 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο – Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. 

17. Σν γεγνλφο φηη ε θαηαβνιή κηζζνδνζίαο ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηνπ Δ..Π.Α. 2014-

2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2169/2020 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ 

 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηξηώλ (3) αηόκσλ, ΓΔ Φπιάθσλ Κηηξίσλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – 

Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ 
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Γηαθξίζεσλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020».   

 
α/

α 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡ.  

ΘΔ

Δ

ΩΝ 

ΓΡΑΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

1 ΓΔ ΦΤΛΑΚΩΝ 

ΚΣΗΡΗΩΝ 

3 Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία μελψλσλ 

θηινμελίαο» κε θσδηθφ Ο.Π.. 5000738 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  «Γπηηθή Διιάδα 2014-

2020». 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

έσο 30/11/2020 (εκεξνκελία 

ιήμε ηεο πξάμεο) κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή αλαλέσζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  

 
Η ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο) ζα βαξχλεη ηνπο θάησζη θσδηθνχο ηνπ ςεθηζζέληνο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ελψ ζα πξνβιεθζνχλ πηζηψζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 θαη πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ζχκβαζε ιήμε κεηά ηελ 30ε –11–2020.  

 

Α)  Κ.Α. 60-7341.80000 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο ΙΓΟΥ 2020  Ξελψλα Φηινμελίαο 

ΔΠΑ – ΞΔΝΧΝΑ – Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελψλα θηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ» 

12.500,00 €. 

 
Β)  Κ.Α. 60-7341.80001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΙΓΟΥ 2020  Ξελψλα Φηινμελίαο 

– ΔΠΑ – ΞΔΝΧΝΑ - Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελψλα θηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ» 

3.100,00 €. 

 

Η πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο 

ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο-Λεηηνπξγία μελψλσλ θηινμελίαο» κε 

Κσδηθφ Ο.Π.. 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020».  

 

Επί τοσ θέματος διεσκρινίζονται τα κάτωθι: 

 Ο Γήκνο Παηξέσλ κεηά απφ ηελ ππ’ αξηζ. 1968/2011 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο «Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠ 2000-2006, ηνπ Δ..Π.Α 

θαη ινηπψλ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο ησλ 

Φχισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο απφ κέξνπο ηνπ, 

εληάρζεθε ζηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Αλάπηπμε δνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο βίαο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 07» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2007-2013»  θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηελ 1ελ Ννεκβξίνπ 2013 

πξνζιακβάλνληαο ζπλνιηθά δέθα (10) άηνκα (ππ’ αξηζ. 162837/16.09.13 (ΦΔΚ 

1207/Γ’/21.10.2013) Απφθαζε Γεκάξρνπ,  194114/12.11.13 (ΦΔΚ 81/Γ’/24.01.2014) 

Απφθαζε Γεκάξρνπ, 22447/20.02.2015 (ΦΔΚ 1080/Γ’/22.10.2015) Απφθαζε Γεκάξρνπ θαη 

55108/03.05.2017  (ΦΔΚ 490/Γ΄/26-05-17) Απφθαζε  Γεκάξρνπ).   Δηδηθφηεξα 

πξνζειήθζεζαλ: 1 άηνκν ΠΔ Φπρνιφγσλ, 1 άηνκν ΠΔ Φπρνιφγσλ κε εηδίθεπζε ζηελ 

Παηδνςπρνινγία, 1 άηνκν ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ, 1 άηνκν ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, 1 άηνκν 

ΣΔ Γηνηθεηηθφ ηέιερνο, 1 άηνκν ΤΔ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (Καζαξηζηψλ/Καζαξηζηξηψλ) 

θαη ηεζζάξσλ (4) άηνκα ΓΔ Φπιάθσλ Κηηξίσλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ άηνκα απνρψξεζαλ νηθεηνζειψο κεηαμχ ησλ άιισλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Λεηηνπξγία Ξελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ» - Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 

5000738 νη: 1) ηεθαλνπνχινπ Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 01/06/2020 εηδηθφηεηαο ΓΔ 

Φπιάθσλ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 19867/01.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ, 2) ε Μαξνπιά 
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Νεθηαξία ηνπ Γηνλπζίνπ απφ 11/06/2020 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 22210/11.06.2020 

Απφθαζε Γεκάξρνπ θαη 3) ν Υαγηάλλεο ππξίδσλ ηνπ Γεκεηξίνπ απφ 16/06/2020 ζχκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 24059/18.06.2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ.  

 Ο μελψλαο Φηινμελίαο ιεηηνπξγεί ήδε νιφθιεξν ην 24σξν, αββαηνθχξηαθα θαη 

αξγίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, σο εθ ηνχηνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη 

αζθάιεηα ηνπ απαηηείηαη ε άκεζε αλαπιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ.  

 χκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 2471/2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο – 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. επεηδή έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ Πηλάθσλ 

Καηάηαμεο ηεο ΟΥ 2/2014 ζα λα πξέπεη λα γίλεη πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ΟΥ.  

  Με ηελ ππ’ αξηζ. 4586/22.11.18 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί 

Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο: «Λεηηνπξγία δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο – Λεηηνπξγία Ξελψλσλ 

Φηινμελίαο» κε Κσδηθφ Ο.Π.. 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 

2014-2020» Απνθαζίζηεθε κεηαμχ άιισλ ε παξάηαζε ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα δχν (2) 

επηπιένλ έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο «Ξελψλσλ Φηινμελίαο. Ωο λέα εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηνπ Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 30ε Ννεκβξίνπ 2020. 
 Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ξελψλα απαηηείηαη ε πξφζιεςε 

ηξηψλ (3) αηφκσλ εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ Κηηξίσλ  ηδησηηθνχ δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ.  

 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 

 

        

 

                   Ο Πξόεδξνο                                       Σα Παξόληα Μέιε 
 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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